ً
ً
�ﺴهﻴﻼ ﻟﻺﺟﺮاءات وﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت واﳌهﺎم
ﻧﻀﻊ ﺑ�ن أﻳﺪﻳﻜﻢ ���ﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ وﻣﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ
دﻟﻴﻞ �ﻠﻴﺔ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن اﻹرﺷﺎدي
ﻟﻘﺪ اﺳ��ﺷﺪﻧﺎ ﺑﺠهﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺰﻣﻼء أﻋﺰاء ﺳﺒﻘﻮﻧﺎ
ً
ﺧﺪﻣﺔ ﻟهﺬا اﻟﺼﺮح اﻷ�ﺎدﻳ�� اﻟﻌﺮ�ﻖ ،وأﺧﺬﻧﺎ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر إرﺷﺎدات وﻣﻘﺎﻳ�ﺲ و�ﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ
ﺳﻌﻮد ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮ�ﺮ
ﻳ�ﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘ�� اﻵﺧﺮون
ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ واﻷهﺪاف اﻟﻜ��ى
.اﳌﻨﺘﻈﺮة
ﻋﻤﻞ ﻣﺤ��ف
ﺳ��
ﻣﻦ هﻨﺎ ﺳﻨﺼﻞ إ��
ٍ
ً
،وﻋﻤﻠﻴﺔ �ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺼﺮح اﻟﺬي ﻧﺨﺪﻣﮫ ﺟﻤﻴﻌﺎ
واﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي �ﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻠ��

الدليل اإلرشادي
للمهام التنظيمية والصالحيات
في كلية طب األسنان ,جامعة الملك سعود

الدليل اإلرشادي للمهام التنظيمية
والصالحيات في كلية طب األسنان
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الجزء األول :إدارة الكلية
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كلمة عميد كلية طب األسنان
الزمــاء والزميــات ،أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن بكليــة طــب
األســنان.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
جميعــا تقتـض تهيئــة ســبل النجــاح الكاملــة قبــل الوصــول إليــه ،هــا نحــن نضــع بـ ي ن
ـ�
ألن مســؤلياتنا
ً
ي
أ
الرشــادي ،نســعى مــن خاللــه إىل
أيديكــم نســخة منقحــة ومحدثــة مــن دليــل كليــة طــب الســنان إ
تذليــل الصعــاب وتهيئــة كل ســبيل كفيــل بتحقيــق أ
الهــداف برسعــة وسالســة وبأعــى جــودة ممكنــة.
اس�شــدنا بجهــد ســابق لزمــاء أع ـزاء ســبقونا خدمـ ًـة لهــذا الــرح أ
لقــد ت
الكاديمــي العريــق ،وأخذنــا
باالعتبــار إرشــادات ومقاييــس وكالــة جامعــة الملــك ســعود للتخطيــط والتطويــر .يتبقــى علينــا
الخــرون باتجــاه االســتحقاقات المقبلــة أ
البــدء مــن حيــث انتهــى آ
والهــداف الكـ بـرى المنتظــرة .وأول
الخطــوات هــي تســمية الهــدف ،ش
و�ح مســؤليات كل عضــو مــن الفريــق الســاعي للهــدف ،وتحديــد
الواجبــات ،ش
و�ح الحقــوق ،مــن هنــا ســنصل إىل سـ يـر عمـ ٍـل محـ تـرف ،وعمليــة تعليميــة تليــق بالــرح
الــذي نخدمــه جميع ـاً ،والوطــن الــذي نعمــل مــن أجلــه.
ف
آمــل أن نجــد جميعـاً فيمــا بـ ي ن
ش
ـوا� لــكل مايخــدم المنشــأة وسـ يـر
ـ� أيدينــا إ
الجابــة الشــافية والــرح الـ ي
العمــل ،للوصــول لعمليــة تعليميــة ُمثــى ،ونجــاح يالئــم أهــداف الوطــن ويتوافــق مــع خطــط التحــول
الراهنــة ورؤيــة  ٢٠٣٠الطموحــة ،حيــث ال تهــدف كليــة طــب أ
الســنان إىل أن تكــون كليــة تعليميــة
ناجحــة فحســب ،إنمــا تطمــح أن تكــون كليــة قائــدة ال تـ ض
ـر� بأقــل مــن الريــادة ،ف� طليعــة المحتفلـ ي ن
ـ�
ي
بتحقيــق أ
الهــداف ،الواصلـ ي ن
ـ� للنجــاح بــإذن هللا.

ن
ـ� بالتأكيــد توجيــه شــكري الجزيــل إىل عمــوم الزمــاء ممــن شــاركوا وضــع الخطــوط العريضــة
وال يفوتـ ي
ـال وبــدء العمــل
لهــذا الدليــل ،ونفــذوا بجهدهــم مهمــة خروجــه إىل النــور بهــذا الشــكل ،واقـراره بالتـ ي
بــه ،مــن الزمــاء أعضــاء هيئــة التدريــس ف� مجلــس كليــة طــب أ
الســنان .وأدعــو هللا أن يمدنــا بتوفيقــه
ي
ف
ول التوفيــق.
وســداده ،ويبــارك ي� الجهــد والنجاحــات بإذنــه ،إنــه ي
�ل�
أ�.د .أ��حمد ب�� ن� �م ب�ار ك
� ا ق حطا��ن ي�
�ع
ا�
� ال�أ �س ن� ن
م ي�د �كل ي� ة� �ط ب

ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم إﺻﻼح اﻻﺳﻨﺎن

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻏـ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮاءة

وﺣـ ـ ـ ــﺪة �ﻌﻠﻴﻢ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن

وﺣﺪة اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ )ﻟﻠﻄﻼب(

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺰﻣﺎﻻت �� ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن

ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻹﺳﺘﻌﺎﺿﺔ اﻟﺴ�ﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ

ﺑﺮاﻣﺞ ﺷهﺎدات اﻹﺧﺘﺼﺎص

وﺣﺪة اﻹرﺷﺎداﻟﻄــﻼ�ﻲ ﻟﻠﻄ ـ ـ ــﻼب
وﺣﺪة اﻹرﺷﺎداﻟﻄﻼ�ﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت

وﺣﺪة ﺷﺆون اﻟﻄﻼب واﻟ���ﻴﻞ

و�ﺎﻟﺔ اﻟ�ﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻷ�ﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

و�ﺎﻟﺔ اﻟ�ﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ��

وﺣـ ـ ـ ــﺪة ا��ـ ـ ـ ــﻮازات

وﺣﺪة اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻻدار�ﺔ

وﺣـ ـ ـ ــﺪة ا��ـ ـ ـ ــﻮازات

وﺣـ ـ ـ ــﺪة اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻻدار�ﺔ

ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻗﺴﻢ ﻃﺐ اﻟﻔﻢ وﻋﻠﻮم اﻟ���ﻴﺺ
ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻗﺴﻢ ﻃﺐ
أﺳﻨﺎن اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻘﻮ�ﻢ اﻷﺳﻨﺎن

ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

وﺣـ ـ ـ ــﺪة اﳌﺘﺎ�ﻌـ ـ ـ ــﺔ

وﺣـ ـ ـ ــﺪة اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ

وﺣـ ـ ـ ــﺪة أ�ﺸﻄﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

وﺣـ ـ ـ ــﺪة ا��ﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

وﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة اﳌﺘﺎ�ﻌـ ـ ـ ــﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

وﺣـ ـ ـ ــﺪة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

وﺣﺪة ا��ﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

وﺣـ ـ ـ ــﺪة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘ�� ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻗﺴﻢ اﻷ���ﺔ ا��ﻴﻄﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻨﺎن وﻃﺐ أﺳﻨﺎن ا��ﺘﻤﻊ

وﺣـ ـ ـ ــﺪة ﺧﺪﻣﺔ ا��ﺘﻤﻊ

وﺣـ ـ ـ ــﺪة ا��ﺮ�ﺠ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻦ

وﺣﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄ ـ ـ ــﻼب
وﺣﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

وﺣﺪة ﺗﻄﻮ�ﺮاﳌهﺎرات ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄ ـ ـ ــﻼب
وﺣﺪة ﺗﻄﻮ�ﺮاﳌهﺎرات ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

وﺣﺪة ا��ﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷ�ﺎدﻳ��

و�ﺎﻟﺔ اﻟ�ﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮوا��ﻮدة

وﺣـ ـ ـ ــﺪة ﺷﺆون اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

و�ﺎﻟﺔ اﻟ�ﻠﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

وﺣﺪة ﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔ�ن

إدارة اﻟ�ﻠﻴﺔ ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﻼب

وﺣـ ـ ـ ــﺪة ﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔﺎت

إدارة اﻟ�ﻠﻴﺔ ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ا��ﻠﺲ اﻹﺳ�ﺸﺎري ﻟﻠﻄﻼب

ﻗﺴﻢ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻮﺟﮫ واﻟﻔﻜ�ن

إدارة اﻟﺘﻤﻮ�ﻦ واﻟﻌﻘﻮد

وﺣﺪة ﻣ�ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪر�ﺐ اﻹﻣﺘﻴﺎز

ﻣ ـ ـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ـ ـ ــﻞ اﻹﻧﺘـ ـ ـ ــﺎج

إدارة اﻟﻌﻴﺎدات ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄ ـ ـ ــﻼب
إدارة اﻟﻌﻴﺎدات ﺑﻤﺒ�� اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻣﺪﻳﺮﻣﺴ�ﺸﻔﻰ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ا��ﺎﻣ��

و�ﺎﻟﺔ اﻟ�ﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

وﺣﺪة دﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ��

ﻣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰاﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﻮث

ا��ﻠﺲ اﻹﺳ�ﺸﺎري ﻟ�ﻠﻴﺔ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن

ﻋﻤﺎدة اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

الهيكل التنظيمي للكلية

الجزء األول  ---إدارة الكلية

أوال :
ً

مجلس الكلية

تعريف:
يتألــف مجلــس الكليــة مــن  :العميــد رئيســاً  ،وعضويــة
الــوكالء ورؤســاء األقســام  .وثالثــة مــن أعضــاء هيئــة
تدريــس علــى األكثــر بالكليــة ،يفضــل أن يكــون أحدهــم
ممثــل الكليــة بالمجلــس العلمــي  .وتحــدد مــدد عضويتهم
بقــرار مــن مجلــس الجامعــة ،علــى أن يكــون أحــد الــوكالء
أمينــاً للمجلــس .

تنظيم المجلس:
1.1يجتمع مجلس الكلية مرة كل شهرعلى األقل ،وال يصح األجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه .
2.2تصدرقرارات املجلس باألغلبية ألصوات األعضاء الحاضرين ،وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

3.3تعتبــرقــرارات املجلــس نافــذة مــا لــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن معالــي مديــرالجامعــة خــال ( )١٥خمســة عشــر
ً
يوما من تاريخ وصولها إليه  .وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية مشــفوعة بوجهة نظره لدراســتها
مــن جديــد ،فــإذا بقــي املجلــس علــى رأيــه يحــال القــراراملعتــرض عليــه إلــى مجلــس الجامعــة للبــت فيــه فــي أول
جلســة عاديــة أو اســتثنائية ،وملجلــس الجامعــة تصديــق القــرارأو تعديلــه أو الغــاؤه ،وقــراره فــي ذلــك نهائــي .
4.4يفــوض املجلــس عميــد الكليــة بعــض صالحياتــه خــال فتــرة اإلجــازة الصيفيــة علــى أن تعــرض جميــع القــرارات
والتوصيــات املتخــذة خــال هــذه الفتــرة فــي الجلســة األولــى ملجلــس الكليــة بعــد اإلجــازة .

أمين المجلس:

» »تعريف:

هــو أحــد وكالء كليــة طــب األســنان املكلــف بتنظيــم أعمــال مجلــس الكليــة وإعــداد جــدول أعمالــه وتوثيــق محاضــره
وتوصياتــه وتحريــرقراراتــه .

» »مهام أمين المجلس:
 .١اقتراح مواعيد انعقاد جلسات املجلس .
 .٢استالم املذكرات املراد عرضها على املجلس من عميد الكلية ،وتزويد أعضاء املجلس بنسخة منها .
 .٣إعداد جدول أعمال الجلسات .
 .٤تحريرمحاضرالجلسات ورفعها إلى عميد الكلية العتمادها .
 .٥إعداد ملخصات عن جلسات مجلس الكلية بنهاية كل جلسة ،ونشرها على موقع الكلية .
 .٦إعداد الخطابات املنبثقة من قرارات املجلس للجهات املعنية .
 .٧أرشفة مذكرات ومحاضروقرارات مجلس الكلية .
 .٨إعداد خطاب باملستحقات املالية ألعضاء املجلس .
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مهام المجلس:
1.1التوصيــة والرفــع ملجلــس الجامعــة بإقــرارالخطــة اإلســتراتيجية للكليــة بمــا يتوافــق مــع الخطــط اإلســتراتيجية
للجامعــة .
2.2إقرارإستراتيجية للبحث العلمي بالكلية .
3.3إقرارالخطة العامة لتطبيق الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية .
4.4وضع ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها .
5.5تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم .
6.6تشكيل اللجنة االستشارية لتنظيم إجراءات ترشيح واختياروكالء الكلية ورؤساء األقسام األكاديمية .
7.7تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها .
8.8النظرفي تعيين أعضاء هيئة التدريس ،واملعيدين ،واملحاضرين ،وإعارتهم ،وندبهم ،وترقياتهم .
9.9التوصيــة بإقــرارالخطــط واملناهــج الدراســية املقترحــة مــن لجنــة الخطــط الدراســية والكتــب واملراجــع املقــرة
مــن األقســام األكاديميــة .
1010اقتراح مواعيد االمتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها .
1111التوصية بإقرارالالئحة التنفيذية الداخلية للكلية .
1212إعــداد خطــط التدريــب واالبتعــاث الالزمــة للكليــة والرفــع بهــا للجنــة التدريــب واالبتعــاث وكذلــك عمــادة شــؤون
أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن .
1313البت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه ملجلس الجامعة فيما عدا ذلك .
1414النظرفيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه أو عميد الكلية للدراسة وإبداء الرأي .
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صالحيات المجلس:

» » شؤون أكاديمية:
1.1املوافقة على تحديد درجة األعمال الفصلية .
2.2املوافقة على أن يكون ضمن االختبارالنهائي اختبارعملي أو شفوي .
3.3املوافقــة علــى اســتثناء مقــررات النــدوات واألبحــاث واملقــررات العمليــة مــن االختبــارات والتقديــرات وتحديــد
قيــاس تحصيــل الطالــب فــي هــذه املقــررات .
4.4تكوين لجنة لتنظيم أعمال االختبارالنهائي .
5.5تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية .
6.6وضع أسئلة االختبارالنهائي لبعض املقررات بناء على توصية رئيس القسم.
7.7إسناد تصحيح االختبارات إلى أعضاء هيئة تدريس غيرأستاذ املقرر عند الحاجة .
8.8تحديد مدة االختبارالنهائي بما ال يقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات.
9.9املوافقــة علــى معادلــة املقــررات التــي درســها الطالــب خــارج الجامعــة بنــاء علــى توصيــة األقســام األكاديميــة
ووكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة .
1010املوافقــة علــى دراســة الطالــب ملقــررات دراســية لرفــع معدلــه التراكمــي إذا أنهــى املقــررات املطلوبــة للتخــرج
وكان معدلــه أقــل مــن املطلــوب ،وذلــك فــي حالــة نجاحــه فــي املقــررات ورســوبه فــي املعــدل .
1111التوصية بإعطاء الطالب فرصة رابعة لرفع معدله التراكمي .
1212اقتراح أعداد الطالب والطالبات الذين يمكن قبولهم في العام الدرا�سي .
1313التوصيــة باملوافقــة علــى الرحــات العلميــة للمبتعثيــن أثنــاء إعــداد الرســالة حســبما تنــص عليــه املــواد
( )١٥،١٦،١٧مــن الئحــة االبتعــاث والتدريــب .
1414التوصيــة بإعطــاء الطالــب فرصــة اســتثنائية إلنهــاء متطلبــات التخــرج بحــد أق�صــى ال يتجــاوز نصــف املــدة
األصليــة املحــددة للتخــرج إذا لــم ينـ ِـه الطالــب متطلبــات التخــرج خــال مــدة أقصاهــا نصــف املــدة املقــررة
لتخرجــه عــاوة علــى مــدة البرنامــج .
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1515التوصيــة بإعطــاء فرصــة إلكمــال الدراســة ال تتجــاوز فصليــن دراســيين للطالــب املفصــول بســبب اســتنفاذ
ضعــف مــدة البرنامــج .
1616التوصية بإعطاء فرصة إلكمال الدراسة ال تتجاوز فصلين دراسيين للطالب املفصول بسبب اإلنذارات .
1717اعتماد قوائم الحرمان ورفع الحرمان عن الطلبة لدخول االختبارالنهائي .
1818التوصية باملوافقة على إعطاء الطلبة فرصة اختبارنهائي بديل خالل فترة ال تتجاوز الفصل التالي .
1919التوصية باملوافقة على إعادة قيد الطلبة .
2020التوصية باملوافقة على الضوابط الالزمة لتقويم أداء الطلبة املنتظمين .
2121التوصيــة باملوافقــة علــى إعــادة تصحيــح أوراق اإلجابــة خــال فتــرة ال تتجــاوز بدايــة االختبــارات النهائية للفصل
التالي .

» » شؤون أعضاء هيئة التدريس:
» »شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين:
1.1التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس .
2.2التوصية بتعيين املحاضرين واملعيدين ومساعدي الباحثين .
3.3التوصية بالتعيين على رتبة أستاذ مساعد من دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه وفق الضوابط
املحددة في نظام ولوائح التعليم العالي .
4.4النظــرفــي ترقيــة عضــو هيئــة تدريــس بنـ ًـاء علــى توصيــة مجلــس القســم املختــص ،وترشــيح عــدد مــن املحكميــن
املتخصصيــن ال يقــل عــن ثمانيــة ممــن رشــحهم مجلــس القســم أو مــن ســواهم .
5.5املوافقــة علــى صــرف بــدل وحــدات تدريســية إذا زاد عــدد الوحــدات التدريســية ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن
فــي حكمهــم مــن داخــل الجامعــة عــن النصــاب املقــرر.
6.6التوصيــة بحصــول عضــو هيئــة التدريــس علــى إجــازة تفــرغ علمــي ملــدة عــام درا�ســي ،بعــد م�ضــي خمــس ســنوات
مــن تعيينــه أو مــن تمتعــه بإجــازة تفــرغ علمــي ســابقة ،أو ملــدة فصــل درا�ســي واحــد بعــد م�ضــي ثــاث ســنوات مــن
تعيينــه أو مــن تمتعــه بإجــازة تفــرغ علمــي ســابقة .
30

الدليل اإلرشادي لكلية طب األسنان  -جامعة الملك سعود

7.7النظرفي التقريراملقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي.
8.8التوصيــة باملوافقــة علــى عمــل عضــو هيئــة التدريــس بصفــة مستشــار غيــر متفــرغ فــي الجهــات الحكوميــة أو
القطــاع الخــاص أو املنظمــات اإلقليميــة أو الدوليــة.
9.9التوصيــة باملوافقــة علــى مشــاركة عضــو هيئــة التدريــس فــي املؤتمــرات والنــدوات التــي تعقــد داخــل اململكــة
وخارجهــا .
1010التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية .
1111التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه .
1212التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقرالجامعة .
1313التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة .
1414التوصيــة بالســماح لعضــو هيئــة التدريــس بالســفر إلجــراء بحــوث فــي جامعــة غيــر جامعتــه خــال العطلــة
الصيفيــة .
1515التوصيــة بنقــل عضــو هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمــه فــي نطــاق تخصصــه العلمــي مــن قســم إلــى آخــر داخــل
الكليــة نفســها .
1616التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من الكلية وإليها .
1717التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة .
1818التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد املبكربناء على طلبه .
1919التوصية باالستعانة بأساتذة غيرمتفرغين ملدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد .
2020التوصية بالتعاقد مع عضو هيئة التدريس بعد تقاعده ً
بناء على ما يرفع من مجالس األقسام .
2121التوصيــة بمنــح األســتاذ غيــراملتفــرغ مكافــأة تعــادل أول مربــوط الرتبــة العلميــة التــي كان عليهــا ،فــإن لــم يكــن
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســابقين يحــدد مجلــس الجامعــة مقــداراملكافــأة بمــا ال يتجــاوز أول مربــوط رتبــة
أســتاذ مســاعد .
2222التوصية باملوافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس في الدورات التدريبية وورش العمل .
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» »شؤون أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين:
1.1التوصيــة بتوظيــف مــن تجــاوز الحــد األعلــى للعمــر(ســتين ســنة ميالديــة) فــي حــدود عشــرســنوات لألســاتذة
واألســاتذة املشــاركين ،وخمــس ســنوات لألســاتذة املســاعدين ،وثــاث ســنوات للفئــات األخــرى .
2.2التوصيــة باحتســاب الخبــرات فــي غيــرالتدريــس الجامعــي إذا كانــت فــي مجــال التخصــص وبعــد املؤهــل العلمــي
الــذي تــم التعاقــد معــه علــى أساســه بواقــع ســنة لــكل ســنتين .
ً
3.3التوصية بحضور عضو هيئة التدريس مؤتمرا أو ندوة علمية .
4.4التوصيــة بزيــادة مكافــأة نهايــة الخدمــة بحــد أق�صــى ( )٪١٠٠علــى أن ال يتجــاوز اإلجمالــي مبلــغ ( ١٠٠,٠٠٠ريــال )
ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم .
ً
5.5النظرفي ترقية عضو هيئة التدريس بناءا على توصية مجلس القســم املختص ،وترشــيح عدد من املحكمين
املتخصصين ال يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم .

6.6التوصية بالتمديد لعضو هيئة التدريس بعد انتهاء الخدمة .

» »شؤون االبتعاث والتدريب:
1.1التوصية بابتعاث املعيدين واملحاضرين والتمديد لهم أو إنهاء بعثاتهم .
2.2التوصيــة باملوافقــة علــى تغييــراملبتعــث لتخصصــه أو جامعتــه أو بلــد الدراســة حســب مــا تــم رفعــه مــن مجلــس
القســم .
3.3التوصية بإيقاف مخصصات املبتعث إذا ّ
غيرتخصصه أو جامعته أو مقردراســته من دون موافقة مجلس
القســم ،أو إذا لــم يســتطع أن يواصــل الدراســة وفقــا للتقاريــراملتعلقــة بســيردراســته ،أو إذا خالــف األنظمــة
أو التعليمــات أو امتنــع عــن تنفيذهــا ،أو إذا لــم يحصــل علــى املؤهــل املطلــوب فــي املــدة املحــددة ،أو ثبــت توقفــه
عــن الدراســة أو تــرك مقــرالدراســة مــن دون عــذرمقبــول .
4.4الرفــع بتقديــر عــن حالــة مبتعثــي الكليــة املتعثريــن فــي دراســتهم بعــد م�ضــي نصــف املــدة إلــى وكيــل الجامعــة
للدراســات العليــا والبحــث العلمــي .
5.5التوصيــة باملوافقــة علــى الرحــات العلميــة للمبتعثيــن أثنــاء إعــداد الرســالة حســبما تنــص عليــه املــواد (، ١٥
 ) ١٧ ، ١٦مــن الئحــة االبتعــاث والتدريــب .
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» » شؤون الدراسات العليا:
1.1التوصيــة بإضافــة شــروط للقبــول بمرحلــة املاجســتير أو الدكتــوراه بنــاء علــى توصيــة القســم املختــص أو
املجالــس املشــتركة للبرامــج .
2.2التوصيــة بقبــول الطالــب لدراســة املاجســتيرأو الدكتــوراه فــي غيــرمجــال تخصصــه بنــاء علــى توصيــة مجلــس
القســم .
3.3التوصيــة بمنــح الطالــب فرصــة إضافيــة واحــدة لفصــل درا�ســي واحــد أو فصليــن دراســيين كحــد أعلــى بنــاء
ً
علــى توصيــة مجلــس القســم أواملجالــس املشــتركة للبرامــج فــي حــال انخفــاض معدلــه التراكمــي عــن جيــد جــدا.
4.4التوصيــة بمنــح الطالــب فرصــة إضافيــة ال تزيــد عــن فصلييــن دراســيين بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم أو
املجالــس املشــتركة للبرامــج املبنيــة علــى تقريــراملشــرف علــى رســالة الطالــب الجامعيــة فــي حــال عــدم حصــول
الطالــب علــى الدرجــة خــال الحــد األق�صــى للمــدة املحــددة للحصــول عليهــا .
5.5التوصيــة بقبــول تحويــل الطالــب إلــى الجامعــة مــن جامعــة أخــرى معتــرف بهــا بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم
أو املجالــس املشــتركة للبرامــج ،مــع مراعــاة شــروط التحويــل .
6.6التوصيــة بمعادلــة الوحــدات الدراســية التــي درســها الطالــب املحــول مــن جامعــة أخــرى معتــرف بهــا بنــاء علــى
توصيــة مجلــس القســم أو املجالــس املشــتركة للبرامــج .
7.7التوصيــة بتحويــل الطالــب مــن تخصــص داخــل الجامعــة إلــى أحــد تخصصــات الكليــة مــع مراعــاة شــروط
القبــول وأي شــروط أخــرى يراهــا القســم ضروريــة بنــاء علــى توصيــات مجلــس القســم أو املجالــس املشــتركة
للبرامــج .
8.8التوصيــة باقتــراح املقــررات املطلوبــة للحصــول علــى الدبلــوم العالــي ومســمى الشــهادة بنــاء علــى اقتراح مجلس
القسم أو املجالس املشتركة .
9.9التوصيــة باملوافقــة علــى االختبــارات البديلــة واملقــررات التــي تتطلــب دراســتها أكثــر مــن فصــل درا�ســي فــي
مقــررات الدراســات العليــا ،بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم أو املجالــس املشــتركة للبرامــج .
1010التوصيــة بإجــراء اختبــار تحريــري وشــفوي شــامل تعقــده لجنــة متخصصــة وفــق قواعــد محــددة لطالــب
الدراســات العليــا بعــد إنهائــه جميــع املقــررات املطلوبــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم أواملجالــس املشــتركة
للبرامــج .
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1111التوصيــة بزيــادة إشــراف عضــو هيئــة التدريــس علــى الرســائل العلميــة إلــى خمــس رســائل كحــد أعلــى بنــاء علــى
توصيــة مجلــس القســم أو املجالــس املشــتركة للبرامــج .
1212املوافقة على مشــرف بديل على الرســالة في حال عدم تمكن املشــرف من االســتمرارأو وفاته أو انتهاء خدمته
بالجامعة ،بناء على اقتراح مجلس القسم أو املجالس املشتركة للبرامج .
1313التوصيــة بتشــكيل لجنــة املناقشــة للرســائل العلميــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس القســم أو املجالــس املشــتركة
للبرامــج .
1414التوصيــة بإعــادة قيــد الطالــب إذا ألغــي قيــده وتحديــد املقــررات التــي يجــب إعــادة دراســتها إذا لــم يمــض علــى
إلغــاء قيــد الطالــب ســتة فصــول دراســية .
واف باللغة العربية .
1515التوصية بكتابة الرسائل الجامعية بلغة غيراللغة العربية مع تقديم ملخص ٍ
1616التوصيــة بــأن يقــوم باإلشــراف علــى الرســائل العلميــة مشــرفون مــن ذوي الخبــرة املتميــزة والكفايــة العلميــة
فــي مجــال البحــث مــن غيــر أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة بنـ ًـاء علــى توصيــة مجلــس القســم أو املجالــس
املشــتركة للبرامــج .
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ً
ثانيا:

عميد الكلية

تعريف:
هــو عضــو هيئــة التدريــس بالكليــة الــذي يتولــى إدارة
الشــؤون العلميــة واإلداريــة والماليــة للكليــة فــي حــدود
النظــام ولوائحــه ويقــدم إلــى مديــر الجامعــة فــي نهايــة
كل ســنة جامعيــة تقريــراً عــن شــؤون التعليــم وســائر
وجــوه األنشــطة فــي الكليــة .

االرتباط:
يرتبط بمديرالجامعة كما أنه أحد أعضاء مجلس الجامعة.

نطاق العمل:
اإلشــراف علــى ســير العمــل اإلداري واألكاديمــي والتطويــري ويمثــل همــزة الوصــل بيــن الكليــة والقيــادات العليــا فــي
الجامعــة.

مهام العميد:

» »الشؤون اإلدارية والمالية:
1.1اتخاذ كل التدابيراملساعدة على حسن سيراملصالح الخاضعة لسلطته وتنظيمها .
2.2رئاسة مجلس الكلية واإلشراف على تنظيم شؤونه ،والدعوة لحضور جلساته ،وتنفيذ قراراته ،وإرسال محاضر
جلســاته إلــى معالــي مديــرالجامعــة .
3.3تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي .
4.4تحقيق األهداف والسياسات العليا للكلية والجامعة .
5.5تنفيذ قرارات مجلس الجامعة في ما يتعلق بالكلية .
6.6تنفيــذ السياســات والبرامــج املعتمــدة ملجــاالت شــؤون الطلبــة والخدمــات التعليميــة املســاعدة وتحقيــق األهــداف
املحــددة لهــا .
7.7اإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها وتحقيق بنودها.
8.8اإلشراف على إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية والثقافية والرياضية.
ً
ً
ً
9.9تطويرالكلية إداريا وأكاديميا وبحثيا وتقديم املقترحات بشأن استكمال املنشآت والتجهيزات واآلليات وغيرها.
1010اإلشراف على تطويرعالقات الكلية داخل وخارج الجامعة.
1111اإلشراف على توفيركل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية.
1212عقد االجتماعات الدورية مع أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب.
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1313تقويم أداء وكالء الكلية ورؤساء األقسام األكاديمية ومدراء ورؤساء الوحدات التابعة لها.
1414املحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة واملنقولة.
1515اإلشراف على أعمال املجلس االستشاري للكلية وتنفيذ توصياته.
1616العمل على تنمية وتعزيزاملوارد املالية الذاتية للكلية وتحسين صورة الكلية الذهنية.
1717اإلشراف على تخطيط وإعداد ميزانية الكلية.
1818تشكيل اللجان وإصدارالقرارات الداخلية واعتماد التعيينات التي يقتضيها سيرالعمل في الكلية.
1919إعــداد تقريــردوري شــامل عــن ســيرالدراســة واألداء األكاديمــي واإلداري والبحثــي فــي الكليــة ورفعــه إلــى معالــي مديــر
الجامعــة.
2020الرفــع ملديــر الجامعــة بنـ ًـاء علــى مــا يصلــه مــن رؤســاء األقســام أو مــا يالحظونــه عــن كل مــا يقــع مــن عضــو هيئــة
التدريــس ومــن فــي حكمــه مــن إخــال بالواجبــات املطلوبــة أو أي مخالفــات أخــرى.
ً
2121الرفع باملسائل التأديبية فيما يتعلق بالطلبة ومنسوبي الكلية وفقا لألنظمة واللوائح.
2222القيام بما يفوضه إليه مجلس الكلية من مهامه.
2323تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها والتنسيق بين الكلية واملؤسسات والوزارات الحكومية.
2424تنفيذ ما يكلف به مجلس الجامعة أو مديرها.
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» »الشؤون األكاديمية:
1.1اإلشراف على سيرالعملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطويربرامجها األكاديمية.
2.2اإلشراف على تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واإلعتماد األكاديمي.
3.3اإلشراف على مختلف األنشطة الطالبية غيرالصفية بالكلية.
4.4اإلشراف على مراقبة أداء االمتحانات ،وضبط النظام واالنضباط داخل الكلية.
5.5تشجيع إجراء البحوث في تخصصات الكلية املختلفة بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي.
6.6العمل على إقامة روابط أكاديمية مع مؤسسات تعليمية داخل اململكة وخارجها.
7.7اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
8.8اإلشراف على تطبيق الخطط والبرامج الدراسية في الكلية والعمل على إنجازها في مواعيدها املقررة.
9.9االشراف على تقديم الرعاية والخدمات الطالبية ،ومتابعة برامج التوجيه واإلرشاد املختلفة.
1010االشراف على توفيركافة متطلبات الكلية العلمية والتعليمية.
1111تقديم املقترحات بشأن الخطة التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا في الكلية.
1212الرفــع بمذكــرات إلــى مجلــس الكليــة فيمــا يخــص خطــة الدراســة فــي الكليــة ،وشــروط منــح الدرجــات العلميــة،
وشــروط قبــول الطلبــة والطالبــات.
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صالحيات العميد:
1.1املصادقــة علــى محاضــراجتماعــات مجالــس األقســام ،ولــه الحــق فــي االعتــراض علــى قراراتهــا خــال خمســة عشــر
ً
يومــا مــن تاريــخ وصولهــا إليــه.
ً
2.2اتخاذ القرارنيابة عن مجلس الكلية عند تفويضه بذلك.
ً
3.3إصدارالقرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سيرالعمل بالكلية وفقا لألنظمة واللوائح.
4.4اعتمــاد تقاريــر األداء الوظيفــي التــي يعدهــا وكالء الكليــة ورؤســاء األقســام ومديــرو اإلدارات والوحــدات اإلداريــة
بشــأن منســوبيهم.
5.5اعتمــاد منــح اإلجــازة العاديــة واالضطراريــة واالســتثنائية ملنســوبي الكليــة مــع إبــاغ عمــادة شــؤون أعضــاء هيئــة
ً
التدريــس واملوظفيــن وفقــا للنظــام.
ً
6.6تفويض صالحياته وفقا للضوابط ولوائح العمل الجامعية.
ً
7.7اعتماد طلبات الشراء وفقا لألنظمة واللوائح.
ً
8.8إصدارقراربتشكيل اللجان الدائمة املختلفة على مستوى الكلية وفقا لألنظمة واللوائح.
9.9إدارة تمويالت الكلية وامليزانية وإعداد مشروع املوازنة السنوية وتحديد أوجه الصرف.
1010اعتماد الصرف على متطلبات العمل في الكلية من ميزانية الكلية.
1111اعتماد الصرف الثاني العتمادات التسييرالتي يفوضها إياه مديرالجامعة.
1212التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام ملنسوبي الكلية.
1313وضــع التوصيــات فــي جميــع األمــور املتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة وغيرهــم مــن القائميــن بأعمــال
التدريــس مــن تعييــن وترقيــة ونقــل وانتــداب وإعــارة إيفــاد ومنــح اإلجــازات الدراســية ،وقبــول االســتقالة ونحــوذلــك.
1414التوصية بالتكليف الداخلي والخارجي ملنسوبي الكلية من غيرأعضاء هيئة التدريس.
1515التوصية بتكليف العمل خارج الدوام الرسمي ملنسوبي الكلية.

ً
1616التوصية بحضور منسوبي الكلية الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها إذا كانت أقل من  ١٥يوما.
1717التوصية باملوافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس غيرالسعوديين بالتنسيق مع رؤساء األقسام.
40

الدليل اإلرشادي لكلية طب األسنان  -جامعة الملك سعود

1818التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غيرالسعوديين بالتنسيق مع رؤساء األقسام.
1919التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية املتميزة من خارج الجامعة للقيام بالتدريس.
2020اعتمــاد موافقــة مجلــس القســم املختــص أو املجالــس املشــتركة للبرامــج علــى تأجيــل قبــول طالــب الدراســات العليــا
علــى أال تتجــاوز مــدة التأجيــل فصليــن دراســيين.
2121اعتمــاد موافقــة مجلــس القســم املختــص أو املجالــس املشــتركة للبرامــج علــى حــذف طالــب الدراســات العليــا جميــع
مقــررات الفصــل الدرا�ســي.
2222املوافقة على تحويل الطالب من خارج الجامعة للكلية.
2323املوافقة على تحويل الطالب إلى كلية من كلية أخرى.
2424املوافقة على السماح للطالب بالدراسة كطالب زائر.
ً
2525اعتماد القرارات التأديبية وفقا لألنظمة واللوائح.
2626اعتماد النتائج النهائية لالمتحانات.
2727الصالحيــات التــي يفوضهــا لــه مديــرالجامعــة أو أحــد وكالئهــا والتــي تــرد فــي خطــاب تفويــض الصالحيــات ،ومــن ذلــك
ً
مثــا  :التعاقــد مــع أطبــاء االمتيــاز.
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الوكاالت واألقسام األكاديمية واإلدارات التابعة لعمادة الكلية:
•وكالة الكلية للشؤون األكاديمية.
•وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
•وكالة الكلية للشؤون العالجية.
•وكالة الكلية للتطويروالجودة.
•وكالة الكلية لشؤون الطالبات.
•مديرالكلية.
•األقسام األكاديمية.
•إدارة الكلية في مبنى الطالب.
•إدارة الكلية في مبنى الطالبات.
الوحدات والمراكز التابعة لعمادة الكلية:

» »مركز البحوث:
» »نطاق العمل:

اإلشراف على تسجيل ودعم البحوث ومتابعة سيرالعمل والصيانة في املعامل واملختبرات التابعة له ووضع
الخطط العملية لتطويرالبحث العلمي بالكلية بالتعاون مع مراكزالبحوث داخل الجامعة وخارجها.

» »مهام مدير مركز البحوث:
1.1التنســيق مــع عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة ومركــزالبحــوث فــي الكليــة واملؤسســات البحثيــة األخــرى فيمــا
يتعلــق بإجــراء البحــوث والحصــول علــى دعــم لهــا.
2.2التنسيق مع إدارة استقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة فيما يتعلق بعملية االستقطاب.
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3.3اإلشراف على أنشطة وتطويرقدرات الكلية في مجال البحوث.
4.4اإلشراف على تطويرإستراتيجية وخطة البحوث ووضع آليات تنفيذها في الكلية.
5.5اإلشراف على توفيرالدعم املادي للبحوث من الجامعة ومن الجهات التمويلية خارجها.
6.6اإلشراف على أعمال مجلس البحوث واقتراح أعضاءه.
7.7تجهيزاملعامل واملختبرات باملواد واألجهزة الالزمة.

» »صالحيات مدير مركز البحوث:
1.1التوصية بقبول أو رفض البحوث املقدمة حسب األنظمة واللوائح.
2.2التوصية بأسماء أعضاء اللجان التابعة للمركز.
3.3تمثيل الكلية لدى عمادة البحث العلمي.
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المجالس واللجان الدائمة التابعة لعمادة الكلية:

» »المجلس االستشاري لكلية طب األسنان:
» »تعريف:
هيئــة استشــارية لكليــة طــب األســنان ،جامعــة امللــك ســعود ،تهــدف إلــى التحســين املســتمر لبرامــج الكليــة
األكاديميــة وفــق متطلبــات ســوق العمــل ،وتوجيــه سياســاتها املســتقبلية وتقويــم خططهــا اإلســتراتيجية
والتواصــل مــع القطاعــات العامــة والخاصــة.

» »تشكيل المجلس:

ً
يرشــح مجلــس الكليــة أعضــاء املجلــس علــى أال يقــل عــن تســعة أعضــاء وال يزيــد عــن خمســة عشــر عضــوا
ُويعتمــد التشــكيل مــن مديــر الجامعــة حســب املعاييــر التاليــة :
 .١يكون تشكيل املجلس على النحو التالي :
•عميد الكلية.
•وكيل الكلية للشؤون األكاديمية.
•وكيل الكلية للتطويروالجودة.
•( ســبعة إلــى اثنــي عشــر ) مــن ذوي الخبــرة فــي قطاعــات طــب األســنان املختلفــة مــن داخــل اململكــة أو
خارجهــا ويكــون مــن بينهــم بعــض خريجــي الكليــة املتميزيــن.
ً
 .٢يختاراملجلس في جلسته األولى الرئيس ونائبه ،ويكون وكيل الكلية للتطويروالجودة أمينا للمجلس.
ً
 .٣يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على األقل سنويا.
 .٤يجــوز عقــد جلســات املجلــس داخــل الكليــة أو خارجهــا ،كمــا يجــوز لــه دعــوة مــن يــرى مــن خــارج املجلــس
لحضــور جلســاته.
 .٥تكون عضوية املجلس عامين قابلة للتجديد.
ُ .٦يمنح أعضاء املجلس شهادة تقديرعند انتهاء مدة عضويتهم في املجلس.
 .٧تعرض توصيات املجلس االستشاري على مجلس الكلية.
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» » مهام المجلس االستشاري:
1.1تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم استشراف مستقبل الكلية.
2.2تقديم سبل تعميق الشراكة بين الكلية واملجتمع املحلي والعالمي.
3.3اإلسهام في تطويرالبرامج واملناهج وفق متطلبات سوق العمل.
4.4اإلسهام في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية.
5.5تقديم مقترحات من شأنها توفيرالدعم املادي واملعنوي للكلية.
6.6اإلســهام فــي وضــع آليــة للتنســيق إلقامــة مشــروعات مشــتركة بيــن الكليــة وقطاعــات املجتمــع بهــدف إيجــاد
حلــول ملشــكالت املجتمــع بصــورة تكامليــة.
7.7اقتراح أساليب لتوفيرمصادرتمويل ملشروعات الكلية التطويرية.
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» »المجلس االستشاري الطالبي:
» »تعريف:
املجلــس االستشــاري الطالبــي هــو هيئــة استشــارية ،تســعى إلــى تحقيــق املشــاركة الطالبيــة الفاعلــة فــي القــرار
بكليــة طــب األســنان بمــا يتفــق مــع األنظمــة واللوائــح بالجامعــة.

» »تشكيل المجلس:
يشــكل املجلــس االستشــاري الطالبــي بكليــة طــب األســنان فــي األســبوع الخامــس مــن بدايــة كل عــام درا�ســي
جديــد ،وملــدة عــام درا�ســي كامــل بقــرار مــن عميــد الكليــة ،ويتكــون حســب الجــدول مــن :

المجلس االستشاري الطالبي
عميد الكلية

المجلس االستشاري للطالبات
رئيسًا

عميد الكلية

رئيسًا

أمينًا

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات

أمينة

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

عضوًا

طالبان من السنة الدراسية األولى

عضوان

طالبتان من السنة الدراسية األولى

عضوتان

طالبان من السنة الدراسية الثانية

عضوان

طالبتان من السنة الدراسية الثانية

عضوتان

طالبان من السنة الدراسية الثالثة

عضوان

طالبتان من السنة الدراسية الثالثة

عضوتان

طالبان من السنة الدراسية الرابعة

عضوان

طالبتان من السنة الدراسية الرابعة

عضوتان

طالبان من السنة الدراسية الخامسة

عضوان

طالبتان من السنة الدراسية الخامسة

عضوتان

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية
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» »مهام المجلس االستشاري الطالبي:
 .١تلمــس احتياجــات الطلبــة ،واالســتماع إلــى وجهــات نظرهــم حيــال مــا يقــدم لهــم مــن أنشــطة أكاديميــة وال
صفيــة وخدميــة.
 .٢إشــراك الطلبــة فــي جوانــب إعــداد وصنــع القــرارات التــي تســاهم فــي خدمــة وتطويــر العمليــة التربويــة
والتعليميــة والخدميــة.
 .٣تنسيق األدواروتنظيم املشاركات الطالبية في األنشطة والفعاليات داخل وخارج اململكة.
 .٤التعــاون بيــن الطلبــة وإدارة الكليــة لتوفيــربيئــة تعليميــة خصبــة ومحفــزة للتعلــم والتمتــع بالقيــم واألخــاق
الحســنة.
 .٥إتاحــة الفرصــة للطلبــة لالســتماع إلــى وجهــة نظــر إدارة الكليــة بشــأن بعــض القــرارات واإلجــراءات التــي
تخــص العمليــة التعليميــة واألكاديميــة.
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» »اللجنة اإلشرافية لالعتماد األكاديمي بالكلية:
» »تعريف:
تختص هذه اللجنة باإلشراف على نشاطات وأعمال الجودة واالعتماد األكاديمي على مستوى الكلية.

» »تشكيل اللجنة:
ً
ً
تشــكل اللجنــة بقــرارمــن العميــد ،وتتكــون مــن العميــد رئيســا ووكيــل التطويــروالجــودة أمينــا وعضويــة وكالء
الكليــة وعضــوي هيئــة تدريــس آخريــن علــى األقــل.

» »مهام اللجنة:
 .١رسم السياسات العامة للتطويروالجودة على مستوى الكلية.
 .٢نشرثقافة الجودة في الكلية ودعم األنشطة املتعلقة بها.
 .٣اإلشراف على نشاطات التقويم واالعتماد األكاديمي بالكلية.
 .٤متابعة مستوى االنضباط والجودة في الكلية.
 .٥العمل على التحسين املستمرللجودة بالكلية.
 .٦ترشيح املتميزين من منسوبي الكلية لجوائزالتميزاملختلفة.
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» » اللجنة االستشارية لتنظيم إجراءات ترشيح وكالء
الكلية ورؤساء األقسام األكاديمية بالكلية:
» »تعريف:
ً
تختــص هــذه اللجنــة بتنظيــم إجــراءات ترشــيح واختيــاروكالء الكليــة ورؤســاء األقســام األكاديميــة بنــاءا علــى
الضوابــط املعلنــة.

» »تشكيل اللجنة:
تشــكل هــذه اللجنــة ملــدة ســنتين قابلــة للتجديــد بقــرارمــن مجلــس الكليــة مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة وفــق الضوابــط
التاليــة :
8.8أن يكون عضو اللجنة من أعضاء هيئة التدريس املشهود لهم بالنزاهة والعدالة.
9.9أن يكون من أصحاب الخبرة والكفاءة.
1010يفضل أن يكون ضمن أعضاء اللجنة رؤساء ألقسام سابقين.
1111أن تكون اللجنة ممثلة ألقسام الكلية قدراإلمكان.
1212أن يكون عضو اللجنة قد أم�ضى ما ال يقل عن خمس سنوات في العمل بالكلية.
1313أال يكــون لــدى عضــو اللجنــة الرغبــة بالترشــح ملنصــب وكيــل الكليــة أو رئيــس القســم خــال فتــرة عضويتــه
باللجنــة.
1414أن يكــون عــدد أعضــاء اللجنــة  ٣أو  ٥أحدهــم مــن العنصــر النســائي ،مــع تعييــن ســكرتير للجنــة مــن ذوي
الكفــاءة.
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» »مهام اللجنة:
1.1اإلعــان عــن بــدء اســتقبال طلبــات الترشــح ملنصــب وكيــل الكليــة أو رئيــس القســم قبــل موعــد شــغراملنصــب
ً
بخمســة عشــرأســبوعا.
2.2استقبال وتنظيم طلبات الترشيح في املدة املحددة.
3.3فحص أوراق املرشحين خالل أسبوعين من تاريخ انتهاء استقبال الترشيحات.
4.4إجراء مقابالت شخصية للمرشحين الذين ترى اللجنة مالءمتهم للمنصب خالل ثالثة أسابيع.
5.5رفــع التوصيــة لعميــد الكليــة قبــل أربعــة أســابيع مــن شــغراملنصــب مشــفوعة بأســماء أفضــل ثالثــة مرشــحين
حســب األولويــة .

» » لجنة الخطة االستراتيجية للكلية:
» »تعريف:
تختص هذه اللجنة بإعداد الخطة االستراتيجية للكلية وتحديد األهداف االستراتيجية ومتابعة تنفيذها.

» »تشكيل اللجنة:
تشــكل لجنــة الخطــة اإلســتراتيجية للكليــة بقــرارمــن عميــد الكليــة وبرئاســة وعضويــة وكيــل الكليــة للتطويــر
والجــودة وثالثــة إلــى خمســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــع تحديــد ســكرتيرة للجنــة.
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» »مهام اللجنة:
1.1دراسة وتحليل الوضع الحالي للكلية.
2.2إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية متضمنة األهداف اإلستراتيجية وكيفية تنفيذها.
3.3متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية والوفاء ببنودها حسب الجدول الزمني.
4.4تذليل الصعوبات ومعوقات التنفيذ .
5.5إعادة تقويم األهداف اإلستراتيجية والتنفيذ.
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ً
ثالثا:

وكيل الكلية

للشؤون األكاديمية

تعريف :
هــو عضــو هيئــة التدريــس المكلــف باإلشــراف علــى ســير
العمليــة التعليميــة فــي مرحلــة الدراســة الجامعيــة،
وتنفيــذ السياســات والبرامــج المعتمــدة فــي مجــاالت
شــؤون الطلبــة والخدمــات التعليميــة المســاعدة وتحقيق
األهــداف المحــددة لهــا .
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االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية.

نطاق العمل:
اإلشــراف علــى البرامــج التعليميــة والشــؤون الطالبيــة وقيــادة عمليــة التطويــر األكاديمــي فــي مرحلــة الدراســة
الجامعيــة فــي كليــة طــب األســنان.

مهام وكيل الكلية للشؤون األكاديمية:
1.1اإلشراف على تنفيذ املواد والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية .
2.2اإلشراف على الوحدات التابعة لوكالة الشؤون األكاديمية.
3.3رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات املعنية .
4.4اإلشــراف علــى إعــداد الجــداول الدراســية والتنســيق فــي ذلــك مــع أقســام الكليــة والكليــات األخــرى بالتعــاون مــع
عمــادة القبــول والتســجيل ولجنــة الخطــط والجــداول الدراســية.
5.5اإلشــراف علــى إعــداد جــداول االختبــارات النهائيــة بالتنســيق مــع األقســام األكاديميــة وعمــادة القبــول والتســجيل،
وتشــكيل لجانهــا ومتابعــة ســيرأعمالهــا .
6.6اإلشراف على املكتبات ومصادرالتعلم و الكتب املنهجية.
7.7اإلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها وعلى معادلة املقررات الدراسية .
ً
8.8اإلشراف على طلبات التأجيل واالعتذارعن الدراسة وعمليات الحذف واإلضافة وفقا للوائح واألنظمة.
9.9اإلشراف على إعداد قوائم الحرمان للطلبة.
 1010اإلشراف على فعاليات استقبال الطلبة املستجدين بالكلية.
1111متابعــة إجــراءات التعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــارج الجامعــة بالتنســيق مــع األقســام األكاديميــة وإدارة
الجامعة.
1212اإلشراف على مقررات الخطة الدراسية املشتركة بين األقسام األكاديمية في الكلية.
1313اإلشراف على إعداد التقريرالسنوي عن أداء الوكالة والوحدات واللجان التابعة لها.
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1414اإلشراف على الشؤون املالية والعهد املخصصة للوكالة وبرامجها وفقا للوائح واألنظمة.
1515متابعة تحديث موقع الكلية اإللكتروني فيما يخص الوكالة والوحدات واللجان التابعة لها.
1616دعم العميد في التخطيط والتنفيذ في كل ما يتعلق بدعم العملية التعليمية في الكلية.
1717تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من مسؤوليات ومهام.

صالحيات وكيل الكلية للشؤون األكاديمية:
ً
1.1املوافقة على اعتذارالطلبة عن الدراسة وفقا للوائح واألنظمة.

2.2املوافقة على طلبات التمديد وإعادة القيد واالختبارات البديلة للطالب حسب اللوائح املنظمة لذلك .
3.3املوافقة على قوائم الحرمان للطالب والرفع بها حسب اللوائح واألنظمة.

َ
4.4املوافقــة علــى األعــذار الطالبيــة فــي حــاالت الغيــاب عــن املقــررات الدراســية واالختبــارات الفصليــة وفقــا للوائــح
واألنظمــة.
5.5إقرارفتح شعب جديدة وزيادة عدد الطلبة في الشعب بالتنسيق مع األقسام املعنية وعمادة القبول والتسجيل.
6.6اعتماد جداول االختبارات النهائية.
7.7تشكيل واعتماد وحدة األنشطة الطالبية للطالب في الكلية.
8.8ترشيح رؤساء وأعضاء الوحدات واللجان التابعة للوكالة والتوصية للعميد بتعيينهم.

َ
9.9إصدارالقرارات الداخلية التي يقتضيها سيرالعمل في وكالة الكلية ووحداتها ولجانها وفقا لألنظمة واللوائح.
1010اعتماد تقويم أداء منسوبي الوحدات التابعة للوكالة.
1111إقرارالصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقا للوائح املنظمة.
1212اعتماد شهادات حسن السيرة والسلوك للطالب.
1313التواصل مع الجهات واملصالح الحكومية والخاصة داخل وخارج الجامعة فيما يتعلق بصالحياته.
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الواحدات التابعة لوكالة الكلية للشؤون األكاديمية:

» »وحدة شؤون الطالب والتسجيل:
» »نطاق العمل:

تختــص هــذه الوحــدة بإعــداد جــداول القاعــات الدراســية وتنظيــم عمليــة التســجيل والحــذف واإلضافــة
ملقــررات الكليــة املختلفــة.

» »مهام رئيس وحدة التسجيل:
1.1اإلشراف على وحدة التسجيل وإعداد الخطط لتطويرها.
2.2إعداد تقريرسنوي إلى وكيل الكلية للشؤون األكاديمية فيما يخص أعمال الوحدة.
3.3مباشرة أمور الطلبة فيما يتعلق بالتحويل والحرمان واالعتذار وفق األنظمة.
4.4اإلشراف على أعمال التسجيل والحذف واإلضافة.
5.5إعداد جداول القاعات الدراسية بعد التنسيق مع وكيل الكلية للشؤون األكاديمية.
6.6اإلشراف على جاهزية قاعات املحاضرات خالل العام الدرا�سي والتأكد من استكمال كافة متطلباتها.
7.7متابعة وإنهاء إجراءات التخرج للطالب.
8.8معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل في الوحدة.

» »صالحيات رئيس وحدة التسجيل:
1.1إعداد الجداول الدراسية وجداول االختبارات النهائية بعد التنسيق مع وكيل الكلية للشؤون األكاديمية.
2.2متابعة نظام التسجيل اإللكتروني وإجراء التعديالت الالزمة.
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» »وحدة اإلرشاد الطالبي (للطالب) ,ووحدة اإلرشاد
الطالبي (للطالبات):
»

»نطاق العمل:
تختــص هــذه الوحــدة باســتقبال وتوجيــه الطلبــة املســتجدين وتعريفهــم بالكليــة وأقســامها املختلفــة وتهيئتهــم
ً
للدراســة وإرشــاد طلبــة الكليــة أكاديميــا وتوفيــر جوانــب الدعــم املختلفــة لهــم بالتنســيق مــع الجهــات ذات
العالقــة داخــل الجامعــة .كذلــك تعمــل الوحــدة علــى تطويــر املهــارات والقــدرات الشــخصية لــدى الطلبــة,
ومســاعدتهم علــى تحديــد أهدافهــم املســتقبلية ,ورســم خارطــة الطريــق املناســبة لتحقيقهــا.

» »مهام رئيس ورئيسة اإلرشاد للطالب والطالبات:
1.1اإلشراف على عملية اإلرشاد األكاديمي ومتابعة قضايا واحتياجات الطلبة األكاديمية.
2.2متابعــة ودراســة حالــة التعثــر الطالبيــة الســلوكية واألكاديميــة والعمــل علــى معالجتهــا بالتنســيق مــع وكيــل
الكليــة للشــؤون األكاديميــة والجهــات املختصــة ذات العالقــة فــي الجامعــة.
3.3تحديــد الطلبــة ذوي الحاجــة لخدمــات نفســية أو اجتماعيــة أو ماديــة ومســاعدتهم علــى التغلــب علــى
الصعوبــات التــي تواجههــم بالتنســيق مــع الجهــات ذات االختصــاص بالجامعــة.
4.4اإلشــراف علــى إجــراء الدراســات املتعلقــة بمجــال اإلرشــاد األكاديمــي واالحتياجــات النفســية ،واالجتماعيــة
والســلوكية للطلبــة.
5.5تقديم النصح واملنشورة للطلبة لتطويرمهاراتهم وقدراتهم التحصيلية لتحقيق أفضل النتائج األكاديمية.
6.6عقــد النــدوات والــدورات الالزمــة لتنميــة مهــارات الطلبــة التحصيليــة والفكريــة والتفاعليــة لتنميــة مفهــوم
الشــخصية اإليجابيــة لديهــم ودفعهــم إلــى التميــزعلــى الصعيديــن األكاديمــي والشــخ�صي.
7.7إعداد تقرير فصلي فيما يخص أنشطة الوحدة ورفعه إلى وكيل الكلية للشؤون األكاديمية.
8.8معاونة الوكيل في التخطيط وتنفيذ كل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
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» »صالحيات رئيس ورئيسة وحدة اإلرشاد للطالب والطالبات:
1.1التواصل مع أعضاء هيئة التدريس منسقي املقررات الدراسية حول أداء الطلبة األكاديمي وسلوكهم.
2.2التواصل مع الجهات ذات العالقة داخل الجامعة لتنفيذ برامج الوحدة وتسهيل سيرعملها.
3.3التوصية بالحلول املناسبة ملعالجة حاالت التعثر واملشاكل الطالبية.
4.4التوصيــة بتحويــل الحــاالت التــي تحتــاج الــى تدخــل مســتوى متخصــص الــى الجهــات ذات العالقــة داخــل
الجامعــة.

» »وحدة األنشطة الطالبية (للطالب):
» »نطاق العمل:
تختــص هــذه الوحــدة بتنظيــم النشــاطات الالصفيــة فــي الكليــة ،والتــي تتواصــل فيهــا مــع الطلبــة ومشــاركتهم
فــي فعاليــات األنشــطة الطالبيــة مثــل :الرحــات ،املســرح ،املســابقات الثقافيــة الداخليــة والخارجيــة ،إقامــة
معــارض داخــل الكليــة ،وأســبوع التبــرع بالــدم.

» »مهام رئيس وحدة األنشطة الطالبية (للطالب):
1.1اإلشــراف علــى األنشــطة الالصفيــة للطــاب واقتــراح الخطــط واألنشــطة الفصليــة بالتنســيق مــع وكيــل الكليــة
للشــؤون األكاديمية.
2.2إعداد تقريرفصلي فيما يخص األنشطة الطالبية ورفعة إلى وكيل الكلية للشؤون األكاديمية.
3.3اختيارممثلي النشاط.
4.4تنسيق املناشط والرحالت وتحديد مواعيدها مع ما يالئم مواعيد الطالب.
5.5اإلشراف على االحتفال بمناسبات الكلية ذات العالقة باألنشطة الطالبية.
6.6الترتيب واإلشراف على الحفل الختامي للنشاط.
7.7التنسيق مع عمادة شئون الطالب وممثلى النشاط فيما يخص النشاط الالصفي.
8.8معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
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» »صالحيات رئيس وحدة األنشطة الطالبية (للطالب):
1.1التنسيق مع عمادة شئون الطالب بالجامعة فيما يخص األنشطة وخططها.
2.2استالم ميزانيات وسلف األنشطة واإلشراف على صرفها.
3.3وضع خطة لألنشطة للسنة الدراسية واقتراح امليزانية املطلوبة.

» »وحدة تعليم طب األسنان:
» »نطاق العمل:
تعمــل هــذه الوحــدة علــى تطويــر العمليــة التعليميــة فــي الكليــة لتحقيــق الريــادة فــي بنــاء مجتمــع املعرفــه
ومواكبــة التطويــر التكنولوجــي فــي التعليــم الجامعــي ،وتطبيــق التوجهــات العامليــة فــي نظــم التعلــم والتعليــم
املعاصــرة .كمــا تعمــل الوحــدة علــى دراســة وإعــداد منهــج علمــي عصــري قائــم علــى أســس علميــة ومواكــب
ألحــدث املســتجدات العلميــة فــي مجــال هيكلــة الخطــط الدراســية.

» »مهام رئيس وحدة تعليم طب األسنان:
1.1اإلشراف على إنجازأعمال الوحدة ومتابعة مهامها.
2.2اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للوحدة.
3.3قيادة عملية تطويرالتعليم والتعلم اإلليكتروني في الكلية ومتابعة أدائها.
4.4اإلشراف على البرامج التدريبية في مجال التعليم والتعلم اإللكتروني والبرامج ذات الصلة في الكلية.
5.5اإلشــراف علــى عمليــة الدعــم الفنــي والخدمــات املســاندة فــي مجــال التعليــم والتعلــم اإللكترونــي ألعضــاء هيئــة
التدريــس والطلبة.
6.6العمــل علــى معالجــة املعوقــات التــي تواجــه ســيرالعمــل فــي الوحــدة وحلهــا بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة
داخــل وخــارج الكليــة.
7.7اإلشــراف علــى اســتخدام التقنيــات والتعليــم اإللكترونــي والوســائط التعليميــة والتعليــم عنــد بعــد فــي التعليــم
والتعلــم داخــل الكلية.
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8.8متابعــة تطبيــق معاييــر الجــودة لكافــة عناصــر منظومــة التعلــم اإللكترونــي  ،بالتعــاون مــع وكالــة التطويــر
والجــودة فــي الكليــة وعمــادة التعامــات اإللكترونيــة فــي الجامعــة.
 9.9معاونة الوكيل في التخطيط والتنفيذ لكل ما من شأنه تيسيرعمل الوحدة وتحقيق أهدافها.

» »صالحيات رئيس وحدة تعليم طب األسنان:
1.1سن األنظمة والقوانين للعمل في الوحدة ووضع اإلجراءات املناسبة لتنفيذها .
2.2تمثيل الوحدة في لجان واجتماعات الكلية.
3.3تقويم أداء منسوبي الوحدة وتنسيق مواعيد إجازاتهم .
4.4اقتراح برامج تدريبية جديدة تلبي احتياجات منسوبي الكلية.
5.5إج ـراءات محادثــات مــع املستشــارين فــي مجــال تعليــم طــب األســنان وتنســيق عقــد االتفاقيــات مــع جامعــات
ً
مرموقــة عامليــا فــي هــذا الشــأن .
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اللجان التابعة لوكالة الكلية للشؤون األكاديمية:

» »لجنة اإلشراف على سير االختبارات النهائية:
» »تعريف:
هــي لجنــة تعنــى بتهيئــة واســتكمال كافــة االســتعدادات الالزمــة لعقــد االختبــارات النهائيــة فــي الكليــة ومتابعــة
ســيرها علــى الوجــه املطلــوب.

» »تشكيل اللجنة:
ً
ً
تتشــكل اللجنة ســنويا من وكيل الكلية للشــؤون األكاديمية ( رئيســا ) ،وعضوية كل من وكيلة الكلية لشــؤون
الطالبات و رؤساء األقسام األكاديمية ورئيس وحدة شؤون الطالب ورئيسة وحدة شؤون الطالبات.

» »مهام اللجنة:
1.1اإلشراف على تهيئة القاعات الدراسية والتأكد من استكمالها لجميع املتطلبات .
2.2توزيع جداول االختبارات على القاعات الدراسية.
3.3توزيــع جــداول املراقبيــن لالختبــارات علــى األقســام األكاديميــة والتأكــد مــن حضورهــم وتنظيــم عمليــة التبديــل
بيــن املراقبيــن وتعويــض املتغيبيــن منهــم .
4.4تقييد الحضور الطالبي لالختبارات بحسب الكشوفات النهائية للمقررات والرفع بأسماء الطلبة املتغيبين
إلى وكالة الكلية للشــؤون األكاديمية بشــكل مباشــر.
5.5التأكد من تسليم أوراق إجابات الطالب إلى ُمدر�سي املقررات من أعضاء هيئة التدريس .
6.6القيام بما يوكله إليها العميد أو وكيل الكلية للشؤون األكاديمية من مهام في نطاق عملها .
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» »لجنة الخطط والجداول الدراسية:
» »تعريف:
هــي اللجنــة املختصــة بدراســة وتقويــم وتطويــرالخطــط الدراســية للبرامــج املعتمــدة فــي الكليــة وتنظيــم جــداول
املقــررات الدراســية.

» »تشكيل اللجنة:
ً
تتشــكل اللجنــة مــن وكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة (رئيســا) ،وعضويــة كل رؤســاء األقســام األكاديميــة
ورئيــس وحــدة تعليــم طــب األســنان ,ومختصــون فــي التعليــم الطبــي ,كذلــك تضــم اللجنــة طالــب وطالبــة
مرشــحين يتــم حضورهمــا بالدعــوة مــن قبــل رئيــس اللجنــة.

» »مهام اللجنة:
1.1دراســة ومراجعــة الخطــط الدراســية بشــكل دوري الكتشــاف مواطــن الضعــف والتوصيــة بطــرق معالجتهــا
وإجــراءات التعديــل املناســبة.
2.2اإلشــراف علــى اســتكمال أوصــاف املقــررات الدراســية الســتيفاء مســتلزمات االعتمــاد األكاديمــي ومتطلبــات
اعتمــاد الخطــط الدراســية فــي الجامعــة.
3.3النظــرفــي مالحظــات أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة فــي تطبيقــات الخطــط الدراســية والتوصيــة باملقترحــات
الكفيلــة بمعالجتهــا .
4.4مراجعة واعتماد جداول املقررات الدراسية .
5.5القيام بما يوكله إليها العميد أو وكيل الكلية للشؤون األكاديمية من مهام في نطاق عملها.
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ً
رابعا:

وكيل الكلية

للدراسات العليا
والبحث العلمي
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تعريف :
هــو عضــو هيئــة التدريــس المكلــف باإلشــراف علــى
ســير العمليــة التعليميــة واألكاديميــة والبحثيــة لطلبــة
الدراســات العليــا والوحــدات التابعــة لــه فــي الكليــة،
كذلــك اإلشــراف علــى البحــث العلمــي والتعليــم المســتمر
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االرتباط:
يرتبــط بعميــد الكليــة وعميــد الدراســات العليــا كمــا أنــه أحــد أعضــاء مجلــس الكليــة ومجلــس عمــادة الدراســات
العليــا ولجنــة البرامــج الصحيــة بعمــادة الدراســات العليــا.

نطاق العمل:
اإلشــراف على الشــؤون التعليمية والبحثية لبرامج وطالب الدراســات العليا وتنظيم عملية القبول والتســجيل
واإلشــراف على البحث العلمي وأنشــطة التعليم املســتمر.

مهام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:
1.1اإلشراف على برامج الدراسات العليا والزماالت وشهادات التخصصات بالكلية.
2.2اإلشراف على البحث العلمي في الكلية وإعداد الخطط لتطويره.
3.3اإلشراف على التعليم املستمروتنسيق أنشطته.
4.4اإلشــراف علــى تطويــراســتراتيجية وخطــة بحــوث طــاب الدراســات العليــا ووضــع آليــات تنفيذهــا ومناقشــاتها
والرفــع بهــا لعمــادة الكليــة وعمــادة الدراســات العليــا.
5.5تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للدراسات العليا.
6.6استقبال ملفات طلبة الدراسات العليا املتقدمين لعمادة الدراسات العليا وتوزيعها على األقسام املعنية.
7.7اســتقبال توصيــات األقســام بخصــوص طلبــات طلبــة الدراســات العليــا وإرســالها إلــى عميــد الكليــة لعرضهــا
علــى مجلــس الكليــة إلقراراهــا.
8.8التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في الجامعة فيما يخص طلبة الدراسات العليا.
9.9مراجعة الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا بشكل دوري.
1010اعداد تقريرسنوي عن سيرالدراسات العليا والبحث العلمي إلى عميد الكلية وعميد الدراسات العليا.
1111اقتراح البرامج في تخصصات طب الفم واألسنان بالتنسيق مع األقسام األكاديمية املختلفة.
1212معاونة العميد في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالكلية.
1313اإلشراف على برامج شهادات االختصاص السعودية والزماالت في كافة تخصصات طب األسنان.
الدليل اإلرشادي لكلية طب األسنان  -جامعة الملك سعود

63

1414التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يخص طلبة شهادات االختصاص.
1515اإلشراف على تطويرومراجعة شروط القبول ببرامج الدراسات العليا.
1616اإلشراف على عمليات الدراسات العليا في الكلية واختباراتها ولجانها.
1717التنسيق مع وحدات الكلية في جميع املجاالت ذات العالقة.
1818رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريها إلى الجهات املعنية.
1919اإلشراف على فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة الدرسات العليا ومتابعة تنفيذه.
2020اإلشــراف علــى طلبــات التأجيــل واالعتــذار عــن عــدم الدراســة ،وكذلــك عمليــات الحــذف واإلضافــة وقوائــم
َ
الحرمــان وفقــا لألنظمــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الخصــوص لطلبــة الدراســات العليــا.
2121تقديــم تقاريــردوريــة لعميــد الكليــة ولعمــادة الدراســات العليــا عــن ســيرالعمــل بالواحــدات التابعــة لــه وفقــا
للمهــام املناطــة بــه ،والصعوبــات التــي تواجههــا.
2222اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذات اختصاص بالدراسات العليا والبحث العلمي.
2323متابعة تحديث موقع الكلية اإللكتروني فيما يخص وكالته والواحدات اإلدارية التابعة لها.
2424تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

صالحيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:
1.1التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في الجامعة فيما يخص طلبة الدراسات العليا.
2.2تطبيــق النظــام الداخلــي للعمــل فــي وكالــة الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واالختصاصــات
والتوصيــف العــام لواجبــات العامليــن بهــا وكيفيــة التنســيق بيــن الوحــدات التابعــة لهــا.
ً
3.3إصــدار القــرارات الداخليــة التــي يقتضيهــا حســن ســير العمــل فــي وكالــة الكليــة ووحداتهــا وفقــا لألنظمــة
واللوائــح.
4.4اعتماد تقويم أداء منسوبي الوحدات التابعة للوكالة.
ً
5.5إقرارالصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقا للوائح املنظمة.
6.6اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.
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7.7تمثيل الكلية في مجلس عمادة الدراسات العليا.
8.8دعوة املتحدثين من داخل الجامعة وخارجها إللقاء املحاضرات والدورات التدريبية.
9.9تنظيم دورات تدريب وتعليم مستمرفي مختلف مجاالت طب األسنان.
1010ترشيح املشرفين على وحدات الدراسات العليا ولجان املناقشة.
1111اعتماد نتائج االمتحانات وتوصيات لجان املناقشة لطالب الدراسات العليا.

الوحدات التابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:

» »وحدة برامج الدراسات العليا:
» »نطاق العمل:

التخطيط واإلشراف على برامج الدراسات العليا والتنسيق في ما بين مدراء البرامج املختلفة.

» »مهام رئيس وحدة الدراسات العليا:
1.1اإلشراف على برامج الدراسات العليا واقتراح الخطط لتطويرها وذلك بالتنسيق مع مدراء البرامج.
2.2اإلشراف على امتحانات القبول في برامج الدراسات العليا للمتقدمين الجدد.
3.3التنسيق مع األقسام بخصوص طلبات طالب الدراسات العليا والرفع بها للوكيل.
4.4اعداد تقريرسنوي عن سيرالدراسات العليا وأنشطتها والرفع به إلى وكيل الكلية.
5.5معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
6.6متابعة التقاريرالدورية لرسائل املاجستيروالدكتوراة لطالب الدراسات العليا والرفع بها للوكيل.
7.7متابعــة املقــررات الدراســية للطلبــة والتــي تقــدم مــن قبــل كليــات الجامعــة األخــرى كالطــب والصيدلــة والعلــوم
والهندســةوغيرها من الكليات.
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» »صالحيات رئيس وحدة الدراسات العليا:
1.1التنسيق واملتابعة مع مدراء برامج الدراسات العليا في الكلية.
2.2اعتماد تقاريرمدراء برامج الدراسات العليا ورفعها للوكيل .
3.3التنسيق مع مديرالعيادات بالكلية بخصوص جدول العيادات للطالب .

» »وحدة برامج الزماالت في طب األسنان:
» »نطاق العمل:
اإلشراف على برامج الزماالت والبوردات في طب األسنان وتوفيرمتطلباتها.

» »مهام رئيس برامج الزماالت في طب األسنان:
1.1اإلشراف على برامج الزماالت بالكلية واقتراح الخطط وتطويرها.
2.2التنسيق مع مدراء برامج املاجستيرفي الكلية.
3.3تحديد عدد املتدربين في كل تخصص.
4.4متابعة التقاريرالدورية للمتدربين والرفع بها للوكيل.
5.5إعداد تقريرسنوي عن برامج الزماالت بالكلية والرفع بها إلى وكيل الكلية.
6.6معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة .

» »صالحيات رئيس برامج الزماالت في طب األسنان:
1.1اعتماد التقاريرالدورية عن املتدربين ورفعها للوكيل.
2.2التنسيق مع مديرالعيادات بالكلية بخصوص جدول العيادات للمتدربين.
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» »وحدة برامج شهادات االختصاص في الكلية:
» »نطاق العمل:
اإلشراف على برامج شهادات االختصاص في الكلية وتوفيرمتطلباتها.

» »مهام رئيس وحدة برامج شهادات االختصاص في الكلية:
1.1اإلشراف على برامج االختصاص بالكلية واقتراح الخطط لتطويرها.
2.2متابعة التقاريرالدورية للطالب والرفع بها للوكيل.
3.3متابعة املقررات الدراسية للطالب والتي تقدم من قبل اقسام الكلية.
4.4اعداد تقريرسنوي عن طالب شهادات التخصصات بالكلية والرفع به إلى وكيل الكلية.
5.5معاونة الوكيل في الخطط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.

» »صالحيات رئيس وحدة برامج شهادات االختصاص في الكلية
1.1التنسيق مع مديرالعيادات في الكلية بخصوص جدول العيادات.
2.2اعتماد التقاريرالدورية عن املتدربين ورفعها للوكيل.

» »وحدة التعليم المستمر:
» »نطاق العمل:
1.1تختــص هــذه الوحــدة بالتنظيــم والتخطيــط ألنشــطة التعليــم املســتمر فــي مجــال طــب األســنان ودراســة
احتياجــات منســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واملمارســين الصحييــن.

» »مهام رئيس وحدة التعليم المستمر:
1.1اإلشراف على التعليم املستمرواقتراح وتنسيق أنشطته.
2.2إعداد خطة سنوية بأنشطة التعليم املستمرفي كلية طب األسنان.
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3.3تنظيم املكان والزمان وخدمات التموين ألنشطة التعليم املستمر.
4.4اإلعالن عن أنشطة الوحدة قبل إقامتها بوقت كافي .
5.5إعداد تقريرسنوي عن أنشطة التعليم املستمروالرفع به إلى وكيل الكلية.
6.6معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.

» »صالحيات رئيس وحدة التعليم

المستمر:

1.1االتصال باملتحدثين واملحاضرين من داخل الجامعة وخارجها.
2.2اختيارمواضيع املحاضرات وورش العمل.

» »وحدة دعم البحث العلمي:
» »نطاق العمل:
تختــص هــذه الوحــدة بتحديــد االســتراتيجيات والتوجهــات البحثيــة فــي الكليــة ،وتنســق جهــود الجهــات املعنيــة
بالبحــث العلمــي داخلهــا إضافــة إلــى عقــد اتفاقيــات التعــاون الدولــي مــع الجامعــات املرموقــة عامليــا فــي مجــال
البحــث العلمــي فــي طــب األســنان ،واســتقطاب الباحثيــن املتميزيــن عامليــا ،واســتجالب التقنيــة الحديثــة فــي مجــال
أبحــاث طــب األســنان ،وتطويــر العالقــة مــع الصناعــة ،وتطويــر مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي هــذا املجــال.

» »مهام رئيس وحدة دعم البحث العلمي:
1.1عقــد اتفاقيــات التوأمــة والتعــاون الدولــي مــع الجامعــات املرموقــة عامليــا فــي مجــال البحــث العلمــي فــي طــب
األســنان.
2.2تحديد االستراتيجيات والتوجهات البحثية ،وتنسيق جهود الجهات املعنية بالبحث العلمي داخل الكلية.
3.3زيادة إنتاج البحث العلمي في الكلية وتحسين مخرجاته من خالل دعم وتشجيع البحث العلمي املتميز.
4.4رفــع جــودة النشــروزيــادة عــدد األبحــاث املنشــورة فــي الدوريــات املنضويــة تحــت قاعــدة بيانــات ( )ISIمعهــد
املعلومــة العلميــة .
5.5تحفيزالباحثين على التميزواإلبداع واالبتكارواالختراع .
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6.6السعي إلى النشرفي مجلتي العلوم والطبيعة (.)Science and Nature
7.7العمل على زيادة التمويل املستقطب لدعم البحث العلمي في الكلية.
8.8اســتقطاب الباحثيــن املتميزيــن عامليــا مــن خــال برامــج االســتقطاب – أســتاذ زائــر– زمالــة عالــم – التوأمــة
...الــخ.
9.9استجالب التقنية الحديثة في مجال أبحاث طب األسنان .
1010تطويرالشراكات البحثية مع الصناعة في مجال أبحاث طب األسنان .
1111تحسين مرافق البحوث ( في مبنيي الكلية املخصصين للطالب والطالبات ) من حيث التجهيزوالصيانة .
1212رفع مستوى مهارات أعضاء هيئة التدريس إلجراء ونشربحوث عاملية التأثير.
1313تعزيزمشاركة طالب البكالوريوس في مجال البحث العلمي.
1414استحداث كرا�سي بحثية أو مراكزتميزجديدة.
1515دعم الكرا�سي البحثية القائمة.
1616مساعدة الباحثين في الحصول على الدعم املادي من مصادرالتمويل داخل الجامعة وخارجها.
1717وضــع التنظيمــات واإلجــراءات الســتخدام املعامــل واملختبــرات ،وضوابــط إجــراء البحــوث الحيويــة الطبيــة
علــى اإلنســان والحيــوان لتطابــق املعاييــر العامليــة املعتمــدة .
1818توفيرخدمة التحليل اإلحصائي الحيوي للباحثين.
1919تقديــم الدعــم العلمــي فيمــا يتعلــق بمراجعــة مقترحــات البحــوث واملســاعدة فــي التصميــم الجيــد لخطــط
األبحــاث.
2020توفيــرالدعــم فــي التحريــرالعلمــي للمقــاالت العلميــة وتجهيــزالصــور والرســوم البيانيــة حتــى تكــون فــي مســتوى
قابــل للنشــرفــي الدوريــات العامليــة.
2121تقديم الدعم البشري بتوفيروتنسيق الحصول على مساعدي الباحثين للدفع بالعملية البحثية.
2222مساعدة الباحثين في التواصل مع الدوريات املصنفة في قاعدة بيانات من أجل النشر.
2323تنســيق وتســهيل مهمــة عضــوات هيئــة التدريــس فــي التواصــل مــع اإلدارات ذات العالقــة بدعــم البحــث العلمــي
فــي الجامعة.
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2424االهتمام بالتواصل مع اإلعالم بشأن النشاطات البحثية.
2525تطويراملهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين.
2626وضع الخطط التطويرية لعمل الوحدة.
2727اإلشراف على أعمال الوحدة بالتنسيق مع عميد الكلية.
2828التنسيق مع األقسام املعنية بخصوص سيرالعمل وما يستجد من أمور.
2929إعداد تقريردوري عن سيرالعمل في الوحدة.

» »صالحيات رئيس وحدة دعم البحث العلمي:
1.1التوصية بطلب البرامج واألجهزة وملحقاتها الالزمة بما يتناسب مع احتياجات الكلية البحثية.
2.2اقتراح سبل وآليات الرفع من مستوى البحث العلمي واالهتمام بجودة النشر.
3.3التنسيق مع الجهات املساندة ذات العالقة.
4.4تقويم أداء منسوبي الوحدة.
5.5اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسوبي الوحدة .

ً
6.6إصدارالقرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سيرالعمل في الوحدة وفقا لألنظمة واللوائح.
ً
7.7الصرف من ميزانية الوحدة وفقا للوائح املنظمة.
8.8االتصال باألقسام والوحدات املختلفة في حدود صالحياته.
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المجالس واللجان التابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث
العلمي :

» »المجلس المشترك لبرنامج الماجستير والدكتوراه:
» »تعريف المجلس:
مجلــس مشــترك إلدارة برنامــج املاجســتير والدكتــوراه فــي الكليــة ،يرأســه وكيــل الكليــة للدراســات العليــا
والبحــث العلمــي ويتكــون أعضائــه مــن مديــري برامــج الدراســات العليــا التابعــة ألقســام الكليــة.

» »تشكيل المجلس:
1.1اقتراح إضافة شروط للقبول بمرحلة املاجستير /الدكتوراة.
2.2التوصيــة بمنــح الطالــب فرصــة إضافيــة واحــدة لفصــل درا�ســي واحــد أو فصليــن دراســيين كحــد أعلــى فــي حــال
ً
انخفــاض معدلــه التراكمــي عــن جيــد جــدا .
3.3التوصيــة بمنــح الطالــب فرصــة إضافيــة ال تزيــد عــن فصليــن دراســيين بنــاء علــى تقريــر املشــرف علــى رســالة
الطالــب الجامعيــة فــي حالــة عــدم الحصــول الطالــب علــى الدرجــة خــال الحــد األق�صــى للمــدة املحــددة
للحصــول عليهــا.
4.4التوصية بقبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها مع مراعاة شروط التحويل .
5.5التوصية بمعادلة الوحدات الدراسية التي درسها الطالب املحول من جامعة أخرى معترف بها.
6.6التوصيــة بتحويــل الطالــب مــن تخصــص داخــل الجامعــة إلــى أحــد تخصصــات الكليــة مــع مراعــاة شــروط
القبــول وأي شــروط أخــرى يراهــا القســم ضروريــة .
7.7التوصية باقتراح املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم العالي ومسمى الشهادة.
8.8التوصيــة باملوافقــة علــى االختبــارات البديلــة واملقــررات التــي تتطلــب دراســتها أكثــر مــن فصــل درا�ســي فــي
مقــررات الدراســات العليــا.
9.9التوصيــة بإجــراء اختبــار تحريــري وشــفوي شــامل تعقــده لجنــة متخصصــة وفــق قواعــد محــددة لطالــب
الدراســات العليــا بعــد إنهائــه جميــع املقــررات املطلوبــة.
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1010التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية إلى خمس رسائل كحد أعلى.
1111املوافقــة علــى مشــرف بديــل علــى الرســالة فــي حالــة عــدم تمكــن املشــرف مــن االســتمرار أو وفاتــه أو انتهــاء
خدمتــه بالجامعــة.
1212التوصية بتشكيل لجنة املناقشة للرسائل العلمية.
1313التوصيــة بــأن يقــوم باإلشــراف علــى الرســائل العلميــة مشــرفون مــن ذوي الخبــرة املتميــزة والكفايــة العلميــة فــي
مجــال البحــث مــن غيــرأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة.
1414املوافقة على تأجيل قبول طالب الدراسات العليا على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين.
1515املوافقة على حذف طالب الدراسات العليا جميع مقررات الفصل الدرا�سي.

» »لجنة الدراسات العليا
» »تعريف اللجنة:
تختــص هــذه اللجنــة بوضــع سياســة الكليــة فيمــا يخــص الدراســات العليــا واقتــراح البرامــج الجديــدة .كذلــك
تقــوم باإلشــراف علــى برامــج الدراســات العليــا والزمــاالت برامــج الهيئــة الســعوديية للتخصصــات الصحيــة فــي
الكليــة وتقويــم أدائهــا.

» »تشكيل اللجنة:
يتــم تشــكيل اللجنــة برئاســة وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي ،بقــرار مــن عميــد الكليــة ملــدة
ســنتين ،وبعضويــة مقــرري لجنــة الدراســات العليــا مــن األقســام األكاديميــة الســتة.
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» »مهام اللجنة:
1.1اقتراح سياسة الكلية فيما يخص الدراسات العليا ومتابعة تنفيذها.
2.2دراسة البرامج املستحدثة واملقدمة من األقسام األكاديمية وإمكانية طرحها.
3.3اإلشراف على برامج الدراسات العليا بالكلية (الدكتوراه واملاجستير) وتقويم أدائها.
4.4اإلشراف على برامج الزماالت املقدمة من الكلية وتقويم أدائها.
5.5اإلشراف على سيرالبرامج من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
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ً
خامسا:

وكيل الكلية

للشؤون العالجية

74

تعريف :
هــو عضــو هيئــة التدريــس المكلــف باإلشــراف علــى
الشــؤون العالجيــة فــي كليــة طــب األســنان ومستشــفى
طــب األســنان الجامعــي.
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االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية.

نطاق العمل:
اإلشــراف العــام علــى الشــؤون العالجيــة فــي الكليــة ومستشــفى طــب األســنان الجامعــي و معامــل
اإلنتــاج و برنامــج تدريــب االمتيــاز والوحــدات التابعــة للوكالــة.
مهام وكيل الكلية للشؤون العالجية:
 1.1اإلشراف على إدارات العيادات ومعمل اإلنتاج ومعمل علم أمراض الفم.
2.2اإلشراف على وحدة تدريب أطباء االمتيازوترأس لجنة اإلشراف على برنامج االمتياز.
3.3اإلشراف على إدارة التموين الطبي واملستودعات.
4.4اإلشراف على وحدة املعاييراألخالقية.
 5.5اإلشراف على وحدة مكافحة العدوى.
6.6ترؤس لجنة فحص العروض املقدمة في املناقصة السنوية للتموين الطبي.
7.7تــرؤس لجنــة دراســة العــروض املقدمــة لتنفيــذ األعمــال واملشــتريات عــن طريــق الشــراء املباشــر
فــي كليــة طــب األســنان ومستشــفى طــب األســنان الجامعــي.
8.8ترؤس لجنة تكليف املوظفين بالعمل ساعات عمل إضافية.
9.9التحقيق مع املخالفين من الجهازالتمري�ضي والفني واقتراح اإلجراءات اإلدارية بحقهم.
1010اإلشــراف علــى مســابقات تقييــم واختيــاراملتقدميــن للجامعــة للتعييــن بعيــادات ومعامــل الكليــة
واملستشــفى مــن األطبــاء االستشــاريين واألطبــاء األخصائييــن واألطبــاء املقيميــن واملمرضيــن
والطاقــم الفنــي املســاند.
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صالحيات وكيل الكلية للشؤون العالجية:
1.1ترشيح مديري اإلدارات ورؤوساء الوحدات التابعة للوكالة.
2.2ترشيح أعضاء اللجان التابعة للوكالة.
3.3التوصيــة باإلجــراءات اإلداريــة بحــق املخالفيــن مــن املمرضيــن والفنييــن ومســاعدي أطبــاء
األســنان مــن لــوم وإنــذار وحســم.
4.4اعتماد الصرف من سلف وكالة الكلية للشؤون العالجية.
5.5التفويــض بالصــرف مــن مســتودعات الكليــة مــن خــال نمــاذج الصــرف املســتودعية (نمــوذج
رقــم.)7
6.6اعتماد طلبات الشراء من ممثلي التخصصات ومن جهات الصرف.
7.7اعتماد تقويم أداء منسوبي اإلدارات والوحدات التابعة للوكالة.
8.8اعتماد تقويم أداء أطباء االمتيازومنحهم شهادة إكمال برنامج التدريب.
9.9اختيــار وترشــيح املتقدميــن للتعاقــد علــى وظائــف طبيــب مقيــم وطبيــب أخصائــي وطبيــب
استشــاري ووظائــف التمريــض والوظائــف الفنيــة املســاندة بعيــادات ومعامــل الكليــة
واملستشــفى والرفــع بتوصياتــه لعمــادة شــؤون هيئــة التدريــس واملوظفيــن بالجامعــة.
اإلدارات والوحدات التابعة لوكالة الكلية للشؤون العالجية:

» »إدارة العيادات:
» »نطاق العمل:

اإلشراف على سيرالعمل في العيادات وأداء العاملين فيها.
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» »مهام مدير /مديرة العيادات:
1.1اإلشراف على كافة العيادات وإعداد الخطط واملقترحات لتطويرها.
2.2متابعــة احتياجــات العيــادات مــن مــواد وأجهــزة ومســتلزمات طبيــة والتنســيق مــع إدارة التمويــن
والعقــود فــي هــذا الخصــوص.
3.3التنســيق مــع وكيــل الكليــة للشــؤون العالجيــة (املديــرالطبــي ملستشــفى طــب األســنان الجامعــي)
فيمــا يتعلــق بتكليــف املوظفيــن بــإدارة العيــادات وتبليــغ إدارة املستشــفى بحــاالت املباشــرة او
التغيــب او االنقطــاع.
4.4تنظيــم إجــازات موظفــي العيــادات بمــا تقتضيــه مصلحــة العمــل والرفــع بالتوصيــات إلدارة
املستشــفى.
ّ
والفنيين املشمولين بالئحة الوظائف
5.5متابعة وتقويم أداء األطباء واألخصائيين واالستشاريين
الصحية او التشــغيل الذاتي.
6.6تحديد صالحيات املوظفين واملساعدين حسب الحاجة .
7.7اعــداد واعتمــاد تقاريــر تقويــم األداء الوظيفــي ملنســوبي العيــادات والرفــع بهــا إلدارة الكليــة
واملستشــفى.
8.8اإلشراف على متابعة أعمال الصيانة التي تحتاجها العيادات وتكليف من يلزم بذلك.
9.9اإلشراف على سرية وحفظ املعلومات والخصوصيه للمر�ضى.
1010التنســيق مــع وحــدة الجــوده لضمــان التــزام جميــع العامليــن بالعيــادات لالســتخدام الصحيــح
للملــف الطبــي الإللكترونــي وإدخــال جميــع املعلومــات والبيانــات املطلوبــة واملشــاركة فــي ايقــاع
العقوبــات النظاميــه بخصــوص املخالفيــن لذلــك.
1111تقديــم تقريــر ســنوي لوكيــل الكليــة للشــؤون العالجيــة (املديــر الطبــي ملستشــفى طــب األســنان
الجامعــي) عــن ســير عمــل العيــادات .
1212متابعــة وتقويــم أداء اطبــاء االمتيــازالذيــن يقضــون فتــرة التدريــب بعيــادات الكليــة واملستشــفى
والتنســيق مــع مديــربرنامــج اإلمتيــازفــي ذلــك.
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1313معاونــة وكيــل الكليــة للشــؤون العالجيــة (املديــرالطبــي ملستشــفى طــب األســنان الجامعــي) فــي
التخطيــط والتنظيــم لــكل مامــن شــأنه تحســين ســيرالعمــل بالعيــادات.
1414التعــاون مــع وحــدة الجــوده باملستشــفى ملتابعــة تطبيــق معاييــر الجــودة بالعيــادات ومتابعــة
تحقيــق مؤشــرات األداء الخاصــة بســير العمــل بالعيــادات.
1515اإلشــراف علــى تطبيــق االجــراءات املطلوبــة بخصــوص حــاالت الطــوارئ الطبيــه بالعيــادات
والتنســيق فــي ذلــك مــع الجهــات واللجــان املعنيــة داخــل وخــارج املستشــفى.
1616ضمــان نظاميــة عــاج املر�ضــى بالعيــادات والتنســيق فــي ذلــك مــع قســم شــؤون املر�ضــى
با ملستشــفى .
1717اإلشــراف علــى حصــول املر�ضــى علــى العــاج املطلــوب حســب أعلــى معاييــر الجــودة العالجيــة
واإلهتمــام  ،وتطبيــق االجــراءات النظاميــة املطلوبــة بحــق أي ممــارس صحــي يخالــف ذلــك.
1818التنســيق مــع وكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة بخصــوص عيــادات الطــاب لتحقيــق االهــداف
التعليميــة الخاصــة بتدريــب الطــاب الســريري.
1919التنسيق مع وكيل الكليه للدراسات العليا والبحث العلمي بخصوص عيادات طلبة الدراسات
العليا والبوردات والزماالت لتحقيق االهداف التعليمية الخاصة بتدريبهم السريري.
2020التنســيق مــع مديــر مركــز البحــوث بكليــة طــب األســنان بخصــوص نظاميــة إجــراء األبحــاث
الســريرية بالعيــادات.
2121التنســيق مــع إدارة التمريــض باملستشــفى لضمــان توفــركــوادرالتمريــض املطلوبــة لســيرالعمــل
بالعيــادات.
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» »صالحيات مدير /مديرة العيادات:
1.1املوافقــة علــى اإلجــازات العاديــة والســنوية واالضطراريــة واجــازة االمومــة ملنســوبي العيــادات
وتنظيمهــا  ،والرفــع بهــا الــى إدارة املستشــفى الســتكمال االجــراءات املطلوبــة والرفــع باإلجــازات
املرضيــة وإجــازات املرافقــة واإلجــازات الدراســية واإلجــازات االســتثنائية وإجــازة الوفــاة وإجــازة
الوضــع.
2.2إعتمــاد جــداول األطبــاء بالعيــادات بالتنســيق مــع رؤســاء األقســام األكاديميــة واملشــرفين علــى
العيــادات.
ً
3.3تطبيق الجزاءات اإلدارية على موظفي العيادات وفقا لألنظمة.
ً
4.4تكليــف مــن تقت�ضــي مصلحــة العمــل تكليفــه بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرســمي وفقــا لألســس
النظاميــة.
5.5اعتمــاد التقاريــرالطبيــة وتقاريــراإلجــازات املرضيــة حســب الئحــة التقاريــرالطبيــة بالتنســيق مــع
قســم شــؤون املر�ضى.
6.6ترشيح موظفي العيادات لحضور الدورات التدريبية.
7.7املوافقة على املشاركه والحضور لألطباء للمؤتمرات وورش العمل والدورات.
8.8املوافقة على ترشيح األطباء لإلبتعاث وإكمال الدراسات العليا والتخصص.
9.9املوافقة على ترشيح األطباء للترقية.
1010املشــاركة فــي اللجــان التــي تتعلــق بعمــل العيــادات او منســوبي العيــادات او ترشــيح ممثــل مــن
العيــادات فــي هــذه اللجــان.
 1111املشــاركة فــي اختيــاروترشــيح املتقدميــن للتعاقــد علــى وظائــف طبيــب مقيــم وطبيــب أخصائــي
وطبيــب استشــاري ووظائــف التمريــض.
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» »إدارة معامل اإلنتاج:
» »نطاق العمل:
اإلشــراف علــى ســيرالعمــل فــي املعامــل اإلنتاجيــة والطالبيــة ومتابعــة متطلباتهــا والتأكيــد علــى جــودة
منتجاتهــا.
» »مهام مدير المعامل:
1.1اإلشراف على املعامل اإلنتاجية و مراقبة معدل اإلنتاج و جودة املنتج.
2.2اإلشراف على معامل الطالب ومتابعة احتياجاتها.
3.3متابعــة احتياجــات املعامــل (اإلنتاجيــة والطالبيــة) مــن مــواد وأجهــزة ومســتلزمات بالتنســيق مــع
إدارة التمويــن الطبــي واملســتودعات واإلشــراف علــى توريدهــا وتركيبهــا.
4.4التنسيق مع وكيل الكلية للشؤون العالجية فيما يتعلق بموظفي املعامل.
5.5اإلشــراف علــى حضــور وانصــراف جميــع العامليــن باملعامــل وإبــاغ اإلدارة فــي حالــة املباشــرة أو
التغيــب أواالنقطــاع.
6.6تنظيم إجازات موظفي املعامل بما تقتضيه مصلحة العمل والرفع بالتوصيات إلدارة الكلية.
7.7تحديد مهام وصالحيات الفنيين واملساعدين حسب اختصاصاتهم.
8.8إعداد واعتماد تقاريرتقويم األداء الوظيفي للعاملين باملعامل والرفع به لالدارة.
9.9العمــل علــى توفيــر متطلبــات املقــررات مــا قبــل الســريرية و علــى مالئمــة البيئــة التعليميــة فــي
املعامــل.
1010اإلشــراف علــى تقاريــر معايــرة األجهــزة وتحديــد حاجــة املعامــل مــن أعمــال الصيانــة والترميــم
ومتابعــة تنفيذهــا.
1111إعداد تقريرسنوي لوكيل الكلية للشؤون العالجية عن سيرالعمل باملعامل.
1212النظرفي شكاوى األطباء و الطالب واملوظفين بخصوص املعامل والعمل على حلها.
1313معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل باملعامل.
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» »صالحيات مدير المعامل:
1.1املوافقــة علــى اإلجــازات العاديــة الســنوية ،واالضطراريــة ،وإجــازة األمومــة ملنســوبي املعامــل
وتنظيمهــا ،والرفــع بهــا إلــى إدارة الكليــة الســتكمال اإلجــراءات ،والرفــع باإلجــازات املرضيــة
وإجــازات املرافقــة واإلجــازات الدراســية واإلجــازات اإلســتثنائية وإجــازة عــدة الوفــاة وإجــازة
الوضــع.
ً
2.2التوصية بالجزاءات اإلدارية على موظفي املعامل وفقا لألنظمة.
3.3التوصيــة بتكليــف مــن تقت�ضــي مصلحــة العمــل تكليفــه بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرســمي
وفــق األســس النظاميــة.
4.4ترشيح املوظفين لحضور الدورات التدريبية وورش العمل.
5.5اعتماد توزيع العمل و املسئوليات والصالحيات بين العاملين في املعامل.
6.6التنسيق مع األقسام األكاديمية فيما يتعلق باختصاصاته.
7.7مخاطبة الجهات األخرى داخل الكلية في حدود صالحياته.

» »إدارة تقنية المعلومات بالكليه ومستشفى طب
األسنان الجامعي:
» »نطاق العمل:
اإلشــراف العــام علــى إدارة تقنيــة املعلومــات فــي الكليــة ومستشــفى طــب األســنان الجامعــي و عيــادات
كليــة طــب األســنان للطالبــات وإدارة املشــاريع املعلوماتيــة الخاصــة باملستشــفى ,وتنفيــذ السياســات
واإلجــراءات الخاصــة بتقنيــة املعلومــات .
» »مهام اإلدارة:
1.1اإلشــراف علــى إدارة تقنيــة املعلومــات علــى مســتوى الكليــة ومستشــفى طــب األســنان الجامعــي
وعيــادات كليــة طــب األســنان للطالبــات.
2.2إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعمل اإلدارة وتنفيذها.
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3.3تحديد مواصفات األجهزة الفنية ونوعيتها واإلشراف على اختيارها.
4.4إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للتعامل مع األنظمة والبرامج التطبيقية.
5.5تشغيل الحاسب اآللي واألجهزة املساعدة واإلشراف على تشغيل الشبكات.
6.6تصميم البرامج التطبيقية والنظم التشغيلية وإنشاء قواعد البيانات.
7.7تقديم خدمات الدعم الفني لجميع منسوبي الكلية و املستشفى وعيادات كلية الطالبات .
8.8تطويروصيانة األنظمة والبرامج التطبيقية.
9.9متابعة التطورات الحديثة في مجال تقنية املعلومات.
1010تأمين سالمة األجهزة واملعلومات وحمايتها.
1111اإلشــراف علــى صيانــة أجهــزة الحاســب اآللــي وملحقاتهــا والشــبكات وتقديــم املســاندة الفنيــة
الالزمــة لهــا.
1212التنســيق مــع عمــادة التعامــات اإللكترونيــة واالتصــاالت فيمــا يخــص توفيــر خدمــات الربــط
بمركــز املعلومــات وتوفيــر خدمــة اإلنترنــت وتجهيــز الشــبكات واســتضافة الخــوادم الخاصــة
بالكليــة واملستشــفى.
1313التنســيق مــع إدارة تقنيــة املعلومــات باملدينــة الطبيــة فيمــا يخــص الربــط بنظــام املعلومــات
الصحيــة أو أي تعامــات مســتقبلية مشــتركة.
1414تصميــم وتطويــراملوقــع اإللكترونــي للمستشــفى علــى شــبكة اإلنترنــت وتحديــث املعلومــات وإدارة
املحتــوى مــن خــال مــا تــزود بــه مــن اإلدارات املختصــة.
1515التنسيق مع اإلدارات ذات العالقة بمجال عمل اإلدارة.
1616التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة بمجال عمل اإلدارة.
1717اإلشراف ومتابعة تنفيذ األعمال اإلدارية للوحدات التابعة لإلدارة.
1818اإلشراف على حسن وتطويرسيرالعمل في اإلدارة.
» »صالحيات مدير اإلدارة:
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1.1استقطاب واختيارفريق العمل املناسب واملختص للعمل في اإلدارة .
2.2تقويم أداء منسوبي اإلدارة وتنسيق مواعيد إجازاتهم واحتياجاتهم التدريبية.
3.3اإلتصــال والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة داخــل الجامعــة لتنفيــذ خطــط اإلدارة وتكامــل
عملهــا مــع هــذه الجهــات.
4.4الصرف من ميزانية اإلدارة وفق اللوائح واألنظمة.
5.5اإلتصــال والتنســيق مــع اإلدارات املختلفــة داخــل الكليــة واملستشــفى فــي حــدود الصالحيــات
املخولــة .
6.6إجــراء املحادثــات مــع الشــركات اإلستشــارية فــي مجــال تقنيــة املعلومــات وعقــد اإلتفاقيــات
الالزمــة لتطويــر نظــم إدارة املعلومــات الصحيــة للمستشــفى والبرامــج التطبيقيــة األخــرى،
والتنســيق مــع اإلدارات املعنيــه فــي ذلــك.

» »إدارة التموين الطبي والمستودعات:
» »نطاق العمل:
اإلشراف العام على إدارة التموين الطبي واملستودعات في الكلية والحفاظ على موجوداتها .
» »مهام مدير إدارة التموين الطبي والمستودعات:
1.1تطبيــق األنظمــة واللوائــح وخطــة الكليــة املعتمــدة فيمــا يخــص إدارة التمويــن الطبــي
واملســتودعات.
2.2اإلشــراف علــى وحــدة التمويــن الطبــي واملســتودعات والعهــد املخصصــة لــإدارة وفــق اللوائــح
واألنظمــة.
3.3تنظيم سيرالعمل للشراء بالكلية وتنظيم وحدة متابعة العهد.
4.4اإلشراف على سرعة تأمين مشتريات الكلية من املتطلبات العاجلة .
5.5الرفع باحتياجات الكلية من مواد ومستلزمات طب األسنان إلدارة املشتريات بالجامعة .
6.6اإلشراف على تنفيذ الدورة املستندية ألوامرالشراء.
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7.7اإلشراف على حضور وانصراف العاملين في اإلدارة.

8.8اإلشراف على وضع أسس تحديد االحتياجات الخاصة بالكلية ً
بناء على معدالت الصرف.
9.9التنســيق مــع لجنــة املشــتريات فــي الجامعــة حــول منافســة احتياجــات الكليــة الســنوية وتأميــن
مشــتريات الكليــة .
1010تنظيم إجازات موظفي اإلدارة بما تقتضية مصلحة العمل والرفع بالتوصيات إلدارة الكلية.
1111تنفيــذ األنظمــة واللوائــح والقواعــد التنفيذيــة والنمــاذج الخاصــة بــإدارة التمويــن الطبــي
واملســتودعات.
1212اإلشــراف علــى تدقيــق الفواتيــر واســتكمال إجــراءات رفــع مســتحقات املؤسســات والشــركات
والجهــات املعمــدة بالتوريــد أو بــأداء األعمــال للجامعــة.
1313متابعة مذكرات االستالم للمنافسة واملشتريات بالكلية ورفعها اإلدارة املشتريات بالجامعة.
1414اإلشراف على حسن سيرالعمل في اإلدارة والعمل على تطويرها .
1515التنسيق مع أقسام الكلية ووحداتها ملعرفة وتقديراحتياجاتها من املشتريات.
1616إعداد تقريردوري عن سيرالعمل في اإلدارة إلى وكيل الكلية للشؤون العالجية.
1717معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل باإلدارة.
» »صالحيات مدير إدارة التموين الطبي والمستودعات:
1.1مخاطبة إدارة املشتريات واملستودعات بالجامعة في حدود صالحياته.
2.2االتصال املباشربإدارة املشتريات واملستودعات بالجامعة لصرف مستحقات الشركات.
ً
3.3اعتماد طلب الشراء والتوقيع عليه وفقا لألنظمة املتبعة.
4.4حفظ سجالت العهد الخاصة بالكلية ومتابعتها.
5.5التوصيــة بتكليــف مــن تقت�ضــي مصلحــة العمــل تكليفــه بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرســمي
وفــق األســس النظاميــة.
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ً
6.6التوصية بالجزاءات اإلدارية على منسوبي اإلدارة وفقا لألنظمة.
7.7التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الكلية والجامعة في اختصاص عمل اإلدارة ونطاقه.
ً
8.8إصدارالقرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سيرالعمل في اإلدارة وفقا لألنظمة واللوائح.
9.9اعتماد تقويم أداء موظفي الوحدات التابعة لإلدارة.
1010اعتمــاد اإلجــازات العاديــة واالضطراريــة ملنســوبي اإلدارة علــى أن تســتكمل اإلجــراءات مــن قبــل
إدارة الكليــة.
1111ترشيح موظفي اإلدارة لحضور الدورات التدريبية وورش العمل في مجال العمل.
1212اعتماد توزيع العمل واملسئوليات والصالحيات بين العاملين في اإلدارة.
1313اعتماد إخالء الطرف فيما يتعلق بمستودعات الكلية.
1414التنسيق مع مستودعات الجامعة املركزية كافة األمور ذات العالقة.

» »برنامج تدريب أطباء و طبيبات االمتياز:
» »نطاق العمل:
اإلشراف على برنامج تدريب أطباء وطبيبات االمتياز وإدارة شؤونه بتوفيرمتطلباته.
» »مهام رئيس وحدة أطباء وطبيبات االمتياز:
1.1اإلشراف على تدريب أطباء االمتياز وطبيبات االمتياز واقتراح الخطط لتطويرالبرنامج.
2.2متابعة شــؤون أطباء االمتياز وطبيبات االمتياز و النظرفي مشــاكلهم و الســعي لحلها بالتنســيق
مع وكيل الكلية للشــؤون العالجية.
3.3عقد لقاء لتهيئة طلبة السنة األخيرة في الكلية لإللتحاق بالبرنامج.
4.4إعداد جداول التدريب والتنسيق مع جهات التدريب داخل الكلية وخارجها.
5.5إعــداد جــداول األنشــطة واللقــاءات العلميــة للبرنامــج كاللقــاءات االســبوعية واللقــاء العلمــي
الســنوي ألبحــاث االمتيــاز ومتابعــة ســير عمــل املجموعــات.
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6.6التنسبق بين اطباء االمتياز وطبيبات ومشرفي األبحاث إلنهاء البحوث في موعدها املحدد.
7.7عقــد لقــاءات دوريــة للتواصــل مــع أطبــاء االمتيــاز لتهيئتهــم لســوق العمــل وإطالعهــم علــى
الفــرص الوظيفيــة وتعريفهــم باألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة ،ومجــاالت إكمــال الدراســات
العليــا والتخصــص والتعليــم الطبــي والتدريــب املســتمر.
8.8اإلشراف على املوقع اإللكتروني للبرنامج.
9.9تولــي أمانــة لجنــة اإلشــراف علــى برنامــج تدريــب االمتيــاز ،وإعــداد جــداول اإلجتماعــات وجــداول
أعمــال االجتماعــات وإعــداد املحاضــروالخطابــات بالقــرارات الصــادرة مــن اللجنــة بالتعــاون مــع
رئيــس اللجنــة وكيــل الكليــة للشــؤون العالجيــة.
1010التواصل مع الجهات الراعية ألنشطة البرنامج البحثية وفي صحة أسنان املجتمع.
1111إعداد تقريرسنوي عن برنامج التدريب و الرفع به إلى وكيل الكلية.
1212معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
» »صالحيات رئيس وحدة تدريب أطباء وطبيبات االمتياز:
1.1اعتماد جداول توزيع أطباء وطبيبات االمتياز.
2.2اعتماد جداول بحوث االمتيازومتابعة سيرعمل املجموعات.
3.3مخاطبة مراكزالتدريب املعتمدة في البرنامج.
4.4اعتماد نتائج التدريب واالطالع على ملفات املتدربين.
ً
5.5التوصية بالجزاءات اإلدارية على املتدربين وفقا لألنظمة.
6.6املوافقة على منح إجازات أطباء وطبيبات االمتياز حسب ما اعتمد في وصف البرنامج.

» »وحدة مكافحة العدوى:
» »نطاق العمل:
وضع املعاييراملعتمدة ملكافحة العدوى ونشرها ومراقبة تطبيقها في الكلية.
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» »مهام رئيس وحدة مكافحة العدوى:
1.1وضع السياسات واإلجراءات ملكافحة العدوى في الكلية.
2.2تحديث األدلة ذات العالقة.
3.3نشرثقافة مكافحة العدوى بالكلية.
4.4مراقبة ومتابعة تطبيق السياسات واإلجراءات ذات العالقة.
5.5الرفع للوكيل بأسماء املخالفين ملعاييرمكافحة العدوى.
6.6إعداد تقريردوري عن نشاطات الوحدة إلى وكيل الكلية للشؤون العالجية.
7.7معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
» »صالحيات رئيس وحدة مكافحة العدوى:
ً
1.1التوصية بالجزاءات اإلدارية على املخالفين وفقا لألنظمة.
2.2التنسيق مع األقسام األكاديمية فيما يتعلق باختصاصاته.
3.3مخاطبة الجهات األخرى داخل الكلية في حدود صالحياته.
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اللجان الدائمة التابعة لوكالة الكلية للشؤون العالجية:

» »لجنة التوظيف:
» »تعريف:
تختــص هــذه اللجنــة بتنظيــم ومتابعــة إجــراءات توظيــف كل مــن هــم علــى الــكادرالصحــي فــي الكليــة
وإنهــاء اإلجــراءات مــن عمــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن.
» »تشكيل اللجنة:
تشــكل اللجنــة بقــرار مــن عميــد الكليــة ملــدة عــام درا�ســي واحــد وتتكــون مــن وكيــل الكليــة للشــؤون
ً
ً
كل مــن مديــر عــام اإلدارة بمبنــى
اإلداريــة رئيســا ومديــر عــام اإلدارة بمبنــى الطــاب أمينــا وعضويــة ٍ
ـكرتير
الطالبــات ومــدراء العيــادات ومديــر املعامــل باإلضافــة إلــى عضويــن آخريــن مــع تحديــد سـ ٍ
لللجنــة.
» »مهام اللجنة:
1.1فهم واستيعاب إجراءات التوظيف بالجامعة.
2.2تحديد احتياجات الكلية من الوظائف.
3.3متابعة وظائف الكلية واشغال الشاغرمنها في أسرع وقت.
4.4اإلشراف على إجراءات املسابقات الوظيفية.
5.5تشكيل لجان مسابقات الوظائف بالتنسيق مع عميد الكلية.
بتقريرشهر ٍي عن أعمالها لعميد الكلية.
6.6الرفع
ٍ
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» »لجنة تطبيق ومتابعة الئحة مكافحة التدخين:
» »تعريف:
تختــص هــذه اللجنــة بمراقبــة ومتابعــة تطبيــق الئحــة مكافحــة التدخيــن فــي مبانــي الكليــة وإبــاغ إدارة
ً
الكليــة عــن املخالفيــن وفقــا لنظــام الجامعــة.
» »تشكيل اللجنة:
تشــكل اللجنــة بقــرارمــن عميــد الكليــة ملــدة عــام درا�ســي واحــد ،وتتكــون مــن وكيــل الكليــة للشــؤون
ً
اإلداريــة رئيســا وعضويــة كل مــن مديــرعــام اإلدارة وعضويــن آخريــن باإلضافــة إلــى عضويــة طالــب
واحــد مــن كل دفعــة دراســية.
» »مهام اللجنة:
1.1نشروتعميم الئحة مكافحة التدخين على منسوبي الكلية.
2.2مراقبة ومتابعة تطبيق الئحة مكافحة التدخين في مباني الكلية.
ً
3.3إبالغ إدارة الكلية عن املخالفين وفقا لنظام الجامعة.
4.4الرفع بتقاريراملخالفات إلى إدارة الكلية التخاذ االجراء الالزم.
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ً
سادسا:

وكيل الكلية

للتطوير والجودة

تعريف :
هــو عضــو هيئــة التدريــس المكلــف باإلشــراف علــى
عمليــات التطويــر والجــودة وتحقيــق معاييــر االعتمــاد
والتقويــم األكاديمــي فــي العمليــة التعليميــة فــي
األقســام األكاديميــة وضبــط جــودة العمــل اإلداري
داخــل الكليــة والعمــل علــى تطويــر وتحســين األداء فــي
الجوانــب كافــة ونشــر ثقافــة الجــودة
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االرتباط:
ترتبط بعميد الكلية كما أنه أحد أعضاء مجلس الكلية.

نطاق العمل:
اإلشــراف علــى الوحــدات واللجــان التابعــة للوكالــة ووضــع آليــة ضبــط الجــودة وتحقيــق متطلبــات االعتمــاد
األكاديمــي وتنميــة مهــارات منســوبي الكليــة كذلــك اإلشــراف علــى العالقــات العامــة واإلعــام بالكليــة وجمــع وتوثيــق
املعلومــات وبنــاء جســور التواصــل والتفاعــل مــع الخريجيــن واملجتمــع.

مهام وكيل الكلية للتطوير والجودة:
1.1تكريس مفهوم الجودة ونشرثقافتها على مستوى الكلية.
2.2اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة بالكلية .
3.3اإلشراف على تقويم األداء بالكلية.
4.4اإلشراف على تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكاديمي.
5.5التخطيط للحصول على االعتماد البرامجي واألكاديمي للكلية.
6.6إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واالستراتيجية للكلية.
7.7االشراف على الوحدات واللجان التابعة للكلية.
8.8وضع السياسات والخطط املستقبلية للوكالة والوحدات التابعة لها.
9.9دراسة الصعوبات أو املشكالت التي تواجه برامج التطويروالجودة واقتراح الحلول لها.
1010تحديد االحتياجات التدريبية املتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في األقســام األكاديمية بالكلية والتنســيق
مــع عمــادة تطويــراملهــارات فــي تنفيذهــا .
1111تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى املشــاركة فــي حضــور الــدورات والبرامــج التدريبيــة وورش العمــل التــي
تقدمهــا لهــم عمــادة تطويــر املهــارات.
1212اإلشراف على إعداد خطة لتطويرمهارات منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والطلبة.
1313اإلشــراف علــى إعــداد التقريــرالســنوي للكليــة ورفعــه إلــى صاحــب الصالحيــة فــي الجهــات املختصــه بعــد إقــراره
مــن العميــد
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ً
1414تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الكليــة عــن تطــور العمــل بالوحــدات التابعــة لــه وفقــا للمهــام املناطــة بــه
والصعوبــات التــي تواجههــا .
1515وضــع النظــام الداخلــي للعمــل فــي وكالــة التطويــر والجــودة واالختصاصــات والتوصيــف العــام لواجبــات
العامليــن بهــا وكيفيــة التنســيق بيــن الوحــدات التابعــة لــه.
1616اإلشراف على الشؤون املالية والعهد املتخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.
1717اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطويروالجودة.
1818تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائزاالبداع والتميزفي األداء األكاديمي والبحثي والوظيفي في الكلية.
1919وضــع الخطــط املرحليــة املناســبة للمراجعــة الدوريــة ملعاييــرالجــودة املعتمــدة لضمــان التحســين املســتمرفــي
أداء األقســام األكاديميــة والوحــدات االداريــة بالكليــة .
2020وضــع آليــة للتعــرف بتوقعــات ومتطلبــات ومســتوى رضــا عمــاء الكليــة (الداخليــن والخارجيــن) وإبالغهــا إلــى
كل األقســام األكاديميــة والوحــدات االداريــة ذات العالقــة.
2121اإلشراف على تحديث وتطويرموقع الكلية على شبكة االنترنت.
2222متابعة تحديث موقع الكلية االلكتروني فيما يخص وكالته والوحدات االدارية التابعة لها.
2323تقديم الدعم االداري والفني لجميع الوحدات التابعة له.
2424متابعة تنفيذ أعمال التقويم الذاتي واألكاديمي لجميع أقسام الكلية.
2525االشراف على جمع الوثائق واملعلومات وتوثيقها في مركزمتكامل للمعلومات.
2626االشراف على العالقات العامة وكافة الشؤون االعالمية في الكلية.
2727االشراف على أعمال وحدة خدمة املجتمع وتوثيق أنشطتها.
2828االشراف على وحدة الخريجين وبناء جسور التواصل معهم ملعرفة آرائهم والحصول على دعمهم.
2929تقديم التسهيالت الالزمة لجميع فرق العمل القائمة على تطبيق الجودة.
3030معاونة العميد في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالكلية.
3131تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.
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صالحيات وكيل الكلية للتطوير والجودة:
1.1التوصية بتعيين رؤساء الوحدات واألقسام التابعة له.
2.2مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة في اختصاص عمل الوكالة ونطاقها.
ً
3.3إصدارالقرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سيرالعمل في الوكالة ووحداتها وفقا لألنظمة واللوائح.
4.4اعتماد تقويم أداء منسوبي الوحدات التابعة للوكالة.
ً
5.5اقرارالصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقا للوائح املنظمة .
6.6اعتماد اإلجازات االعتيادية واالضطرارية ملنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.
7.7تشكيل فرق العمل واللجان في مشاريع االعتماد األكاديمي والجودة .
8.8ترشيح أعضاء اللجان التابعة للوكالة.
9.9إعداد تقاريرمتابعة األداء ورفعها لعميد الكلية ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير.
1010ترشيح منسوبي الكلية لحضور الدورات التدريبية بالتنسيق مع رؤساء االقسام والقطاعات املختلفة.
1111اعتماد الدورات التدريبية ملنسوبي وموظفي الكلية .

الوحدات التابعة لوكالة الكلية للتطوير والجوة:

» »وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي:
» »نطاق العمل:
ضبط وتطبيق معاييرالجودة واالعتماد األكاديمي وتحقيقها واملحافظة عليها.

» »االرتباط:
ً
ً
ترتبط الوحدة اداريا وتنظيميا بسعادة وكيل الكلية للتطويروالجودة.
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» »مهام رئيس وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي:
1.1تكريس مفهوم الجودة ونشرثقافتها على مستوى الكلية.
2.2اإلشراف على وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي ووضع السياسات والخطط لتطويرها.
3.3تحديد مواطن التحسين املمكنة واقتراح املشاريع الالزمة لتحقيقها.
4.4االشراف على تطبيق برنامج الجودة وتقويم األداء واقتراح تشكيل فرق العمل في املشاريع املقترحة.
5.5تقويم مستوى األداء بالكلية.
6.6تشجيع املبادرة باقتراح املشاريع والعمل على تفعيل تلك االقتراحات.
7.7تسهيل مهام فرق العمل القائمة على تطبيق معاييرالجودة واالعتماد االكاديمي.
8.8تنفيذ ومتابعة التقويم والقياس واالعتماد األكاديمي.
9.9وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية للكلية.
1010بناء قاعدة بيانات وتحديثها بشكل مستمرعن أنشطة الجودة واالعتماد في الكلية.
1111توثيق الجهود والنتائج في جميع أنشطة الجودة واالعتماد األكاديمي.
1212إعداد تقاريرعن مستويات األداء ورضاء املستفيدين من األنشطة املختلفة.
1313توثيق جهود ونتائج التطبيق والرفع بها لوكيل الكلية للتطويروالجودة .
1414االشراف على توعية االقسام العلمية بمتطلبات االعتماد األكاديمي.
1515العمل على الحصول على االعتماد االكاديمي للكلية واملحافظة عليه.
1616إعداد وتحديث معياراملراجعة الذاتية.
1717مراجعــة الخطــط التنفيذيــة لفــرق العمــل وتحديــد جهــة التنفيــذ إمــا لفــرق العمــل ،أو للجنــة التوجيــه
واملتابعــة ،أو للجنــة اإلشــرافية.
1818تقديم الدعم واملساندة للفرق لتسهيل مهمتها.
1919متابعة أداء فرق العمل والتزامها بالجداول الزمنية.
2020تخطيط وإدارة الحملة التثقيفية.
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2121استقبال فرق االعتماد الداخلية والخارجية.
2222إعداد تقاريرالدراسة الذاتية (.)SSR
2323إعداد التقريربشأن توصيات فريق الزيارة التطويرية.
2424جمع البيانات واملعلومات بشكل مستمرعن متطلبات االعتماد األكاديمي.
2525توثيق جهود ونتائج إجراءات االعتماد األكاديمي.
2626إعداد تقريردوري عن أنشطة الوحدة ورفعه إلى وكيل الكلية للتطويروالجودة.
2727معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.

2828القيام باملهام األخرى التي تكلف بها الوحدة فيما يتعلق بالجودة واالعتماد األكاديمي.
» »صالحيات رئيس وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي:
1.1تحديد أوقات اجتماعات الوحدة األسبوعية والطارئة عند الحاجة.
2.2مخاطبة رؤساء األقسام وإدارة الكلية ضمن صالحياته.
3.3تشكيل فرق العمل واللجان للقيام بمهام الجودة واالعتماد األكاديمي.
4.4اختيارأعضاء الوحدة وتقييم أدائهم وتنظيم إجازاتهم.
5.5توزيع املهام وتحديد الصالحيات داخل الوحدة.
6.6ترشــيح مــن يــراه مــن األعضــاء لحضــور املحاضــرات التطويريــة وورش العمــل فــي مجــال الجــودة واالعتمــاد
األكاديميــة.
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» »وحدة تطوير المهارات:
» »تعريف:
تختــص هــذه الوحــدة بتحديــد االحتياجــات التدريبيــة ملنســوبي الكليــة واملشــاركة فــي تنظيــم عمليــة تقديــم
البرامــج التدريبيــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييــم مــدى فاعليــة هــذه البرامــج.

» »نطاق العمل:
تطويــروتنميــة مهــارات منســوبي كليــة طــب األســنان عــن طريــق تنظيــم املحاضــرات وورش العمــل ،باإلضافــة
إلــى تشــجيع منســوبي الكليــة للمشــاركة فــي أنشــطة عمــادة تطويــراملهــارات.

» »مهام رئيس وحدة تطوير المهارات:
1.1تحديــد االحتياجــات التدريبيــة والبرامــج الالزمــة لتطويــر املهــارات فــي الكليــة ودعــم مشــاركة أعضــاء هيئــة
التدريــس فــي هــذه البرامــج.
2.2اإلشراف على وحدة تطويراملهارات ووضع خطط التطويرواالستراتيجيات لتنفيذها.
3.3تحديد االحتياجات التدريبية املتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في األقســام األكاديمية بالكلية والتنســيق
مــع عمــادة تطويــراملهــارات فــي تنفيذهــا .
4.4حــث وتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى املشــاركة فــي حضــور الــدورات والبرامــج التدريبيــة وورش العمــل
التــي تقدمهــا عمــادة تطويــراملهــارات.
5.5متابعة تنفيذ برامج تطويرمنسوبي الكلية (أعضاء هيئة التدريس وإداريين وفنيين وطالب).
6.6تنظيــم انعقــاد املحاضــرات وورش العمــل الضروريــة فــي الكليــة بالتنســيق مــع األقســام ووحــدة التعليــم
املســتمر.
7.7إعداد تقريردوري عن أنشطة الوحدة ورفعه إلى وكيل الكلية للتطويروالجودة.
8.8معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
9.9تنفيذ ما يكلفه به وكيل الكلية من أعمال.
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» »صالحيات رئيس وحدة تطوير المهارات:
1.1التنسيق مع عمادة تطويراملهارات ضمن صالحياته.
2.2التنسيق مع وحدة التعليم املستمرفي الكلية.
3.3اقتراح مواضيع املحاضرات وورش العمل الضرورية في الكلية.
4.4مخاطبة رؤساء االقسام وادارة الكلية ضمن صالحياته.

5.5متابعة وتقويم مشاركة منسوبي الكلية في أنشطة الوحدة.

» »وحدة العالقات العامة واإلعالم:
» »تعريف:
تختــص هــذه الوحــدة بالتعريــف بنشــاطات الكليــة إعالميــا ،ونشــر أخبارهــا فــي وســائل اإلعــام املختلفــة
وتنظيــم اســتقبال الوفــود التــي تــزورالكليــة ومتابعــة مســتلزمات تنظيــم اللقــاءات واملؤتمــرات داخــل الكليــة.
كذلــك االشــراف علــى موقــع الكليــة االلكترونــي وتحديثــه وتطويــره بالتنســيق مــع االدارات واألقســام املعنيــة .

» »نطاق العمل:
اإلشراف العام على الشؤون اإلعالمية والعالقات العامة وموقع الكلية االلكتروني.

» »مهام رئيس وحدة العالقات العامة واإلعالم:
1.1اإلشراف على موقع الكلية االلكتروني وتطويره وتحديث محتواه .
2.2التنســيق مــع اإلدارات واألقســام والوحــدات املختلفــة لتحديــث وتطويــر صفحاتهــا علــى موقــع الكليــة
االلكترو نــي.
3.3التنسيق مع البوابة االلكترونية للجامعة والعمادات املساندة في الجامعة لدعم أعمال الوحدة.
4.4وضع خطة شاملة لإلعالم والعالقات العامة في الكلية.
5.5تنظيم برامج الكلية من املؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية املتنوعة.
6.6تنظيم زيارات الوفود إلى الكلية.
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7.7العمل على تنسيق عالقات الكلية مع الجمهور داخل الجامعة وخارجها.
ً
ً
8.8تغطية مناسبات ونشاطات وبرامج الكلية إعالميا وصحفيا في وسائل اإلعالم الجامعي واملحلي.
9.9دعــم أعضــاء هيئــة التدريــس فــي بنــاء مواقعهــم وتحديثهــا وتنظيــم دورات تدريبيــة للراغبيــن فــي التدريــب علــى
عمــل وتحديــث املواقــع.
1010اعتماد طلبات مواقع جديدة لوحدات الكلية املستحدثة أو بريد الكتروني ألعضاء هيئة التدريس الجدد.
1111دعــم أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن والســكرتارية فــي اســتخدام امكانيــات البوابــة االلكترونيــة مثــل خدمة
تواصل وخدمة شــاهد الجامعة.
1212دعم منسوبي الكلية في حل مشاكل الدخول للشبكة أو البريد االلكتروني.
1313تحديد املستخدمين ملوقع الكلية وصالحياتهم في االضافة والتعديل.
1414إدارة فريق العالقات العامة في الكلية.
1515تطويروتعزيزبرامج العالقات العامة ومناسبات الكلية.
1616اإلشراف على الشؤون املالية للعالقات العامة وفق اللوائح واألنظمة.
1717التواصل مع وسائل اإلعالم املختلفة.
1818إعداد تقريردوري عن عمل الوحدة ورفعه إلى وكيل الكلية.
1919معاونة العميد في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
2020تنفيذ ما يكلفه به وكيل الكلية من أعمال.

» »صالحيات رئيس وحدة العالقات العامة واالعالم:
1.1التنســيق مــع عمــادة التعامــات االلكترونيــة واالتصــاالت بمــا يتعلــق بالدعــم الفنــي وأداء الشــبكة واتصــال
االنترنــت واملوقــع االلكترونــي.
ً
2.2إصدارالقرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سيرالعمل في العالقات العامة وفقا لألنظمة واللوائح.

3.3مخاطبة رؤساء األقسام وادارة الكلية ضمن صالحياته.
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» »وحدة الخريجين:
» »تعريف:
تختــص هــذه الوحــدة بالتحديــث املســتمر لقاعــدة بيانــات الخريجيــن واســتقصاء آرائهــم حــول املناهــج
واملهــارات املطلوبــة وســوق العمــل والصعوبــات التــي تواجههــم بعــد التخــرج ،وحثهــم علــى التواصــل مــع الكليــة
ً
ً
ودعمهــا ماديــا ومعنويــا.

» »نطاق العمل:
التواصل مع خريجي الكلية واستقصاء آرائهم وقياس مستوى رضاهم وطلب اقتراحاتهم ودعمهم.

» »مهام رئيس وحدة الخريجين:
1.1التواصل مع الخريجين واستقصاء آرائهم.
2.2حث خريجي الكلية على املشاركة في أنشطة وفعاليات الكلية.
3.3وضع آلية واضحة لعمل الوحدة واختصاصاتها.
4.4تنظيم االجتماعات الدورية بالخريجين وتعريفهم بالوحدة وأهدافها.
ً
ً
5.5حث الخريجين على دعم الكلية ماديا ومعنويا واطالعهم على منجزات ومشاريع الكلية.
6.6قياس مستوى رضا الخريجين واطالع األقسام املعنية بنتائج االستطالع.
7.7إعداد تقريردوري عن عمل الوحدة ورفعه إلى وكيل الكلية.
8.8معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
9.9تنفيذ ما يكلفه به وكيل الكلية من أعمال.

» »صالحيات رئيس وحدة الخريجين:
1.1التواصل املباشرمع الخريجين.
2.2مخاطبة األقسام واإلدارات والوحدات في حدود صالحياته.
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» »وحدة خدمة المجتمع:
» »تعريف:
تختــص هــذه الوحــدة بالتخطيــط والتنظيــم ألنشــطة خدمــة املجتمــع املقدمــة مــن الكليــة ومنســوبيها وتوثيــق
وتقويــم هــذه الخدمــة بنـ ًـاء علــى آراء املســتفيدين.

» »نطاق العمل:
اإلشراف على رصد وتنظيم وتوثيق أنشطة خدمة املجتمع بالكلية في جميع صورها والعمل على تطويرها.

» »مهام رئيس وحدة خدمة المجتمع:
1.1االشراف على رصد وتنظيم وتوثيق أنشطة خدمة املجتمع وتطويرها.
2.2حث منسوبي الكلية على املشاركة في أنشطة خدمة املجتمع.
3.3وضع آلية واضحة لعملية التنظيم والتوثيق.

ً
4.4متابعــة توثيــق األنشــطة (كاالستشــارات ،والخدمــات العالجيــة ،واملحاضــرات ونحــو ذلــك) بنــاءا علــى اآلليــة
املعلنــة.
5.5إصدارشهادات بالنشاط املقدم.
6.6استقبال وتوثيق استثمارات املشاركة في نشاط خدمة املجتمع.
7.7إعداد تقريرعن أنشطة خدمة املجتمع ورفعها إلى وكيل الكلية.
8.8تقويم مشاركة الكلية في أنشطة وفعاليات خدمة املجتمع.
9.9معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
1010تنفيذ ما يكلفه به وكيل الكلية من أعمال.
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» »صالحيات رئيس وحدة خدمة المجتمع:
1.1اعتماد شهادات املشاركين في أنشطة خدمة املجتمع .
2.2مخاطبة األقسام واإلدارات والوحدات املختلفة في حدود صالحياته.
3.3التقويم العام ألداء الكلية في مجال خدمة املجتمع.

» »ممثل إدارة الجودة بالكلية (اآليزو):
» »تعريف:
هــو عضــو هيئــة التدريــس أو املوظــف املكلــف باإلشــراف علــى مراقبــة وتنفيــذ النظــم والتعليمــات الخاصــة
بنظــام إدارة الجــودة (اآليــزو) وتحديثهــا عنــد الحاجــة حســب اآلليــة املتبعــة.

» »مهام ممثل إدارة الجودة:
1.1اإلشراف على تنفيذ النظم والتعليمات الخاصة بنظام إدارة الجودة.
2.2التأكد من توزيع الوثائق املقيدة الحديثة للجهات املعنية.
3.3وضع جدول التدقيق الداخلي لألقسام والوحدات.
4.4مراجعة نتائج التدقيق الداخلي وحاالت عدم املطابقة مع املدققين الداخليين وحفظ السجالت .
5.5متابعة اجراءات التصحيح لحاالت عدم املطابقة مع الجهات املعنية بالتصحيح.
6.6تنظيم لقاءات تقييم اإلدارة وإعداد املحاضرالخاصة بذلك.
7.7حفــظ ســجالت طلــب اإلجــراءات التصحيحيــة والوقائيــة مــع االحتفــاظ بســجالت اإلجــراءات التصحيحيــة
والوقائيــة.
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» »صالحيات ممثل إدارة الجودة:
1.1مخاطبة رؤساء الوحدات واألقسام مباشرة والتنسيق فيما بينهم .
2.2وضع مواعيد لقاءات مراجعة اإلدارة.
3.3طلب أي مستند أو وثيقة من أي جهة داخل الكلية.
4.4مخاطبة الجهات الخارجية ذات العالقة.
5.5اعتمــاد التعديــات فــي الوثائــق الخاصــة بــاإلدارة واألقســام املختلفــة تحــت الضبــط فيمــا يخــص مســتندات
ووثائــق نظــام إدارة الجــودة.
6.6اعتماد الوثائق الجديدة وإلغاء الوثائق املنسوخة.

» »منسقة الجودة بالكلية (اآليزو):
» »تعريف:
هــي عضــو هيئــة التدريــس أو املوظفــة املكلفــة باإلشــراف علــى مراقبــة وتنفيــذ النظــم والتعليمــات الخاصــة
بنظــام إدارة الجــودة (اآليــزو) فــي مبنــى الطالبــات وتحديثهــا عنــد الحاجــة بالتنســيق مــع ممثــل الجــودة حســب
اآلليــة املتبعــة.

» »مهام منسقة الجودة:
1.1اإلشراف على تنفيذ النظم والتعليمات الخاصة بنظام إدارة الجودة .
2.2التأكد من توزيع الوثائق املقيدة الحديثة للجهات املعنية.
3.3وضع جدول التدقيق الداخلي لألقسام والوحدات في مبنى الطالبات.
4.4مراجعة نتائج التدقيق الداخلي وحاالت عدم املطابقة مع املدققين الداخليين وحفظ السجالت.
5.5متابعة إجراءات التصحيح لحاالت عدم املطابقة مع الجهات املعنية بالتصحيح.
6.6تنظيم لقاءات تقييم اإلدارة وإعداد املحاضرالخاصة بذلك.
7.7حفــظ ســجالت طلــب اإلجــراءات التصحيحيــة والوقائيــة مــع االحتفــاظ بســجالت اإلجــراءات التصحيحيــة
والوقائيــة .
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» »صالحيات منسقة الجودة:
1.1مخاطبة رؤساء الوحدات واألقسام في مبنى الطالبات والتنسيق فيما بينهم.
2.2طلب أي مستند أو وثيقة من أي جهة في مبنى الطالبات.
3.3مخاطبة الجهات الخارجية ذات العالقة.
4.4اعتمــاد التعديــات فــي الوثائــق الخاصــة بــاإلدارة واألقســام املختلفــة تحــت الضبــط فيمــا يخــص مســتندات
ووثائــق نظــام إدارة الجــودة بعــد التنســيق مــع ممثــل إدارة الجــودة.
5.5اعتماد الوثائق الجديدة وإلغاء الوثائق املنسوخة بعد التنسيق مع ممثل إدارة الجودة .

اللجان التابعة لوكالة الكلية للتطوير والجودة:

» »لجنة الكلية للترشح لجائزة التميز في التدريس:
» »تعريف:
تختــص هــذه اللجنــة باإلشــراف علــى اجــراءات جوائــز التميــز فــي التدريــس فــي كليــة طــب األســنان واســتكمال
ً
التقريــر والنمــاذج املعتمــدة وفقــا ألنظمــة ومعاييــر عمــادة الجــودة.

» »تشكيل اللجنة:
ً
تشــكل اللجنــة ســنويا بقــرارمــن مجلــس الكليــة باســم “لجنــة الكليــة للترشــح لجائــزة التميــزفــي التدريــس” وملــدة
عــام درا�ســي واحــد علــى أن تعامــل معاملــة اللجــان الدائمــة علــى مســتوى الجامعــة وتتكــون مــن وكيــل الكليــة
ً
ً
ً
للتطويــروالجــودة رئيســا ورئيــس وحــدة الجــودة أمينــا ووكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة عضــوا باإلضافــة إلــى
عضويــن آخريــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الغيــرمتقدميــن أو مرشــحين للجائــزة .
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» »مهام اللجنة:
1.1اإلعالن عن املنافسة ومواعيد استقبال امللفات.
2.2استقبال ملفات مرشحي األقسام األكاديمية.
3.3التأكد من استيفاء ملفات املرشحين ملتطلبات الجائزة وفقا ملعاييروأحكام الالئحة املنصوص عليها .
4.4تقويم ملفات املرشحين في ضوء معاييروأحكام الالئحة املنصوص عليها للترشيح.
5.5تحديد مرشح واحد فقط لكل قسم أكاديمي في الكلية .
6.6استبعاد امللفات التي لم تستوف معاييروأحكام الالئحة املنصوص عليها.
7.7الرفع بنتائج الترشيح إلى عميد الجودة.

» »لجنة إعداد التقرير السنوي للكلية:
» »تعريف:
تختــص هــذه اللجنــة بإعــداد التقريــر الســنوي للكليــة والتنســيق فــي ذلــك مــع جميــع اإلدارات واألقســام
والوحــدات لجمــع البيانــات واملعلومــات.

» »تشكيل اللجنة:
تشــكل اللجنــة بقــرار مــن عميــد الكليــة ملــدة عــام درا�ســي واحــد وتتكــون مــن وكيــل الكليــة للتطويــر والجــودة
ً
ً
رئيســا ووكيــل الكليــة للشــؤون اإلداريــة عضــوا باإلضافــة إلــى عضويــن آخريــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــع
ً
تحديــد ســكرتيرا للجنــة.

» »مهام اللجنة:
1.1إعداد التقريرالسنوي للكلية بالتنسيق مع جميع اإلدارات واألقسام والوحدات.
2.2جمع البيانات واملعلومات الضرورية.
3.3تحديد التصميم وطريقة اإلخراج.
ً
4.4الرفع بالتقريرالسنوي كامال إلى عميد الكلية العتماده.
5.5لجنة متابعة جاهزية الكلية الستقبال الفصل الدرا�سي وبدء الدراسة.
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» »لجنة جاهزية الكلية لبدء الدراسة:
» »تعريف:
تختــص هــذه اللجنــة بمتابعــة انضبــاط وجاهزيــة الكليــة الســتقبال الفصــل الدرا�ســي وبــدء الدراســة والرفــع
بتقريرهــا إلــى عميــد الكليــة العتمــاده.

» »تشكيل اللجنة:
تشــكل اللجنــة بقــرار مــن عميــد الكليــة ملــدة عــام درا�ســي واحــد وتتكــون مــن وكيــل الكليــة للتطويــر والجــودة
ً
رئيســا وعضويــة وكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة ووكيلــة الكليــة لشــؤون الطالبــات ومديــري اإلدارة ومديــري
ً
العيــادات ورئي�ســي وحدتــي الشــؤون التعليميــة (مســجلي الكليــة) مــع تحديــد ســكرتيرا للجنــة .

» »مهام اللجنة:
1.1متابعة جاهزية جميع مرافق الكلية لبدء الدراسة.
2.2متابعة انضباط منسوبي الكلية بجميع فئاتهم.
3.3متابعة استكمال نماذج الجاهزية مع األقسام األكاديمية.
4.4القيام بجوالت على جميع األقسام واملقررات.
5.5إعداد تقريرمفصل عن الجاهزية وتقديمه لعميد الكلية العتماده.

» »لجنة تقويم األداء وزيادة الرواتب واالستقطاب:
» »تعريف:
تختص هذه اللجنة بتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس من غيرالسعوديين ودراسة طلباتهم لزيادة الرواتب.
ً
ً
كذلــك العمــل علــى اســتقطاب املتميزيــن علميــا وبحثيــا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن داخــل اململكــة وخارجهــا
للعمل بالكلية وفق احتياجات األقسام املختلفة وتوصيتها.
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» »تشكيل اللجنة:
ً
تشــكل اللجنــة بقــرارمــن عميــد الكليــة ملــدة عــام درا�ســي واحــد وتتكــون مــن وكيــل الكليــة للتطويــروالجــودة رئيســا
وعضويــة وكالء الكليــة وممثــل الكليــة فــي املجلــس العلمــي مــع تحديــد ســكرتيرللجنــة.

» »مهام اللجنة:
1.1تقييم أداء منسوبي الكلية من غيرالسعوديين.
2.2دراسة طلبات زيادة رواتب غيرالسعوديين.
3.3النظرفي طلبات االستقطاب ودراستها.
4.4تحديد احتياجات أقسام الكلية املختلفة من أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق مع األقسام املعنية.
5.5استقطاب أعضاء هيئة التدريس من مختلف دول العالم عن طريق اإلعالن أو االتصال بمكاتب التوظيف
أو االتصال املباشربأعضاء هيئة التدريس املراد التعاقد معهم.
6.6الرفع بتقاريرها وتوصياتها إلى عميد الكلية.

» »اللجنة الفرعية لحماية حقوق الطالب بكلية طب
األسنان:
» »تعريف:
تختــص هــذه الوحــدة بدعــم حقــوق الطــاب علــى أســس تتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح املطبقــة بالجامعــة
وتنميــة ثقافــة العــدل واإلنصــاف بيــن الطــاب وتقديــم االستشــارات الالزمــة لهــم وتبصيرهــم بحقوقهــم
الجامعيــة والحصــول عليهــا مــن خــال القنــوات النظاميــة.

» »تشكيل اللجنة:
ً
تشــكل اللجنــة بقــرارمــن عميــد الكليــة ملــدة عــام درا�ســي واحــد وتتكــون مــن وكيــل الكليــة للتطويــروالجــودة رئيســا
وعضويــة اثنيــن مــن اعضــاء هيئــة التدريــس واثنيــن مــن طــاب الكليــة مــع تحديــد ســكرتيرللجنــة .
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» »مهام اللجنة:
1.1بناء ثقافة العدل واإلنصاف بين الطالب.
2.2تلقــي الشــكاوي املقدمــة مــن الطــاب بشــأن املشــكالت األكاديميــة وغيــراألكاديميــة التــي يتعــرض لهــا الطالــب
داخــل كليتــه حتــى ولــو كانــت الشــكوى ضــد أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس املتعاونيــن بالكليــة.
ً
3.3التحقيق والفصل في هذه الشكاوي في موعد أقصاه ثالثون يوما من تاريخ تقديمها.
4.4إحالة الشــكوى إلى اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية بالجامعة لتباشــراختصاصها بشــأنها .إذا رأت اللجنة
عــدم الفصــل فــي الشــكوى ملــا قــد تتمتــع بــه الحالــة املعروضــة مــن أهميــة خاصــة أو بســبب وجــود مانــع أدبــي
لــدى اللجنــة يحــول دون اتخــاذ القــراراملناســب.
5.5تحكيم جميع أعمال هذه اللجنة على أساس وثيقة الحقوق الطالبية.
6.6الرفع بقراراتها إلى عميد الكلية للرفع للجهة املختصة.
7.7تقديم االستشارات الالزمة للطالب فيما يخص مشكالتهم األكاديمية وغيراألكاديمية املرتبطة بالجامعة
8.8تبصيــر الطــاب بحقوقهــم الجامعيــة وكيفيــة الحصــول عليهــا باللجــوء إلــى القنــوات الشــرعية والرســمية
داخــل الجامعــة فــي إطــار القواعــد واألنظمــة املعمــول بهــا .
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ً
سابعا:

وكيلة الكلية

لشؤون الطالبات

تعريف :
هــي عضــو هيئــة التدريــس المكلفــة باإلشــراف علــى
العمليــة التعليميــة واألكاديميــة والمســؤولة عــن تنظيــم
العمــل فــي الكليــة فــي مبنــى الطالبات وتســيير شــؤونها
بمــا يقتضيــه صالــح العمــل وفــق لوائــح وأنظمــة مجلــس
التعليــم العالــي .وتعيــن وكيلــة الكليــة مــن بيــن عضــوات
هيئــة التدريــس الســعوديات المتميــزات بالكفــاءات
العلميــة واإلداريــة بقــرار مــن معالــي مديــر الجامعــة بنــاءاً
علــى ترشــيح مــن عميــد الكليــة
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االرتباط:
ترتبط بعميد الكلية كما أنها من أعضاء مجلس الكلية.

نطاق العمل:
االشــراف علــى ســير العمليــة التعليميــة وتنظيــم العمــل فــي مبنــى الكليــة للطالبــات وتســيير شــؤونهن بمــا يقتضيــه
صالــح العمــل وفــق اللوائــح واألنظمــة.

مهام وكيلة الكلية لشؤون الطالبات:
1.1تمثيــل عميــد الكليــة فــي تنســيق وتنظيــم العالقــة االداريــة والتنظيميــة مــع وكالء ورؤســاء أقســام الكليــة
واالدارات املختلفــة كل فــي مجــال اختصاصــه الوظيفــي بمــا يخــص أقســام الطالبــات والتنســيق مــع العميــد
فــي ذلــك.
2.2اإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية فيما يخص الطالبات.
3.3إدارة شؤون الكلية التعليمية والثقافية والنشاط الطالبي فيما يخص الطالبات.
4.4تنسيق وتطويرعالقات الكلية داخل وخارج الجامعة فيما يخص الطالبات.
5.5اإلشراف على توفيركل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية فيما يخص الطالبات.
6.6املحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة و املنقولة.
7.7العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
8.8املساهمة في تخطيط وإعداد ميزانية الكلية.
9.9تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية فيما يخص الطالبات.
ً
ً
1010تطويراالعمل في أقسام الطالبات إداريا وأكاديميا.
1111إعداد تقاريردورية شاملة عن سيرالعمل في أقسام الطالبات وتقديمها إلى عميد الكلية.
1212تقويم أداء مساعدة الوكيلة ورئيسات الوحدات.
1313الرفع لعميد الكلية باملسائل التأديبية فيما يتعلق بالطالبات ومنسوبات الكلية.
1414تنسيق وتنظيم العمل بين إدارات ووحدات الكلية املختلفة في مبنى الطالبات.
الدليل اإلرشادي لكلية طب األسنان  -جامعة الملك سعود

109

1515االشراف على الوحدات التابعة للوكالة وعلى كل ما يتعلق بشؤون الطالبات.
1616استقبال شكاوى وتظلمات الطالبات وترأس لجنة حقوقهن.
1717تطبيق التعليمات واألنظمة والقرارات الصادرة من مجلس الكلية والجامعة.
1818متابعة قضايا الطالبات كالغياب والحرمان وفق األنظمة واللوائح.
1919االشــراف علــى ترتيــب وتجهيــز قاعــات املحاضــرات ومعامــل الطالبــات خــال العــام الدرا�ســي والتأكــد مــن
اســتكمال كافــة متطلباتهــا.
2020مراقبة سيرالدراسة والعمل اليومي وضبط النظام بمبنى الطالبات.
2121عقد االجتماعات الدورية مع الطالبات وأعضاء هيئة التدريس واملوظفات حسب الحاجة.
2222االجتماع بالطالبات املستجدات وأعضاء هيئة التدريس الجدد وتعريفهم بالكلية وخطتها.
2323التنسيق مع الوكاالت األخرى واألقسام العلمية فيما يخصها.
2424تنفيذ ما يكلفها به مجلس أو عميد الكلية من أعمال.
2525معاونة العميد للتخطيط لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بمبنى الطالبات.

صالحيات وكيلة الكلية لشؤون الطالبات:
1.1تشكيل واعتماد لجان األنشطة للطالبات.

ً
2.2البت في قضايا األعذارالطالبية حسب الحاجة إلى ذلك وفقا للوائح واألنظمة.
3.3ترشيح مشرفات الوحدات واألقسام التابعة للوكالة والتوصية باختيارهن وتعيينهن.
4.4مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل الجامعة في اختصاص ونطاق عمل الوكالة.
ً
5.5إصدارالقرارات الداخلية التي يقتضيها سيرالعمل في وكالة الكلية ووحداتها وفقا لألنظمة واللوائح.
6.6اعتماد تقويم أداء منسوبات الوحدات التابعة للوكالة.

ً
7.7إقرارالصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وكذلك املستودعات وفقا للوائح واألنظمة.
8.8املشاركة في اختيارممثالت األقسام بالتنسيق مع رئيس القسم املعني وعميد الكلية.
9.9املوافقة على االجازات االضطرارية والعادية ملنسوبات وحدات الوكالة في مبنى الطالبات.
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1010النظرفي شكاوى وتأديب الطالبات بالتنسيق مع ممثالت األقسام ووحدة الشؤون التعليمية.
1111توجيــه خطابــات الشــكروالتقديــرملنســوبات الكليــة مــن الفنييــن واالدارييــن وفــق أحــكام القوانيــن واألنظمــة
النافــذة.

مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات:

» »تعريف:

هــي عضــو هيئــة التدريــس أو املوظفــة املكلفــة بمســاعدة الوكيلــة فــي تســييرأعمــال الوكالــة ومــا يفــوض إليهــا مــن
ً
صالحيــات أخــرى .ويتــم تعيينهــا بقــرارمــن عميــد الكليــة بنــاءا علــى توصيــة مــن وكيلــة الكليــة للطالبــات .

» »مهام مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات:
1.1مساعدة الوكيلة في اإلشراف على الوحدات التابعة للوكالة.
2.2مساعدة الوكيلة في اإلشراف على شؤون الطاالبات .
3.3اإلشراف على تجهيزقاعات املحاضرات ومعامل الطالبات واستكمال كافة متطلباتها.
4.4االشراف على توفيرمتطلبات الكلية التعليمية.
5.5تنوب عن الوكيلة عند الحاجة في حضور االجتماعات داخل الكلية وخارجها.
6.6القيام بأية أعمال أخرى تكلف بها.
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» »صالحيات مساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات:
الصالحيات املفوضة إليها من وكيلة الكلية لشؤون الطالبات.

الوحدات التابعة لوكالة الكلية لشؤون الطالبات:

» »وحدة شؤون الطالبات:
» »نطاق العمل:

االشراف العام على شؤون الطالبات في الكلية والتأكد من توفرالخدمات لهن.

» »مهام رئيسة وحدة شؤون الطالبات:
1.1اإلشراف على نقل الطالبات واعداد الجداول بذلك.
2.2تنظيم ملفات الطالبات الخاصة بالكلية.
3.3اإلشراف على املشاكل املتعلقة بمكافآت الطالبات وترفع بها إلى وكيلة الكلية.
4.4االشراف على خروج الطالبات وتوقيع نماذج الخروج.
5.5االشراف على عمل وحضور وانصراف وغياب واستئذان املوظفات التابعين للوحدة.
6.6االشراف على سيرالعمل في الوحدة وتتولى معالجة املشكالت الواردة.
7.7مراجعة ومطابقة كشوف الطالبات.
8.8االشراف على كل ما يتعلق بسكن الطالبات وباملواصالت والنقل.
9.9مراجعة التقاريرالطبية املقدمة من الطالبات .
1010اعداد تقريرفصلي فيما يخص أنشطة الوحده ورفعه إلى وكيلة الكلية.
1111معاونة الوكيلة في الخطط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
1212االشراف على جاهزية القاعات الدراسية.
1313االشراف على أعمال التسجيل والحذف واإلضافة.
1414متابعة وإنهاء إجراءات التخرج للطالبات.
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» »صالحيات رئيسة وحدة شؤون الطالبات:
1.1مخاطبة إدارة النقل في الجامعة لتفيراملواصالت للطالبات .
2.2حجزالقاعات الدراسية للمناسبات املختلفة.
3.3متابعة نظام التسجيل اإللكتروني وإجراء التعديالت الالزمة.

» »وحدة أنشطة الطالبات:
» »نطاق العمل:
تختــص هــذه الوحــدة بتنظيــم النشــاطات الالصفيــة للطالبــات والتــي تتواصــل فيهــا مــع الطالبــات ومشــاركتهن فــي
فعاليــات األنشــطة مثــل  :الرحــات ،املســرح ،واملســابقات الثقافيــة الداخليــة والخارجيــة ،وإقامــة معــارض داخــل
الكليــة ،وأســبوع التبــرع بالــدم ونحــو ذلــك.

» »مهام رئيسة وحدة أنشطة الطالبات:
1.1اإلشراف على وحدة االنشطة الالصفية للطاالبات واقتراح خططها وأنشطتها بالتنسيق مع وكيلة الكلية.
2.2تنظيم أنشطة الطالبات الالصفية واملشاركة فيها.
3.3إعداد تقريرفصلي فيما يخص االنشطة ورفعه الى وكيلة الكلية.
4.4اختيارمقررات النشاط وتنسيق برامج النشاط كاملحاضرات والندوات ونحوها .
5.5تنسيق املناشط والرحالت وتحديد مواعيدها مع ما يالئم مواعيد الطالبات.
6.6اإلشراف على االحتفال بمناسبات الكلية ذات العالقة باالنشطة .
7.7الترتيب واإلشراف على الحفل الختامي للنشاط.
8.8التنسيق مع عمادة شؤون الطالب ومقررات النشاط فيما يخص النشاط الالصفي.
9.9وضع خطة النشاط للسنة الدراسية واقتراح امليزانية املطلوبة.
1010تنسيق برامج النشاط كاملحاضرات والندوات وتنظيم مواعيدها.
1111الترتيب والتنسيق مع الطالبات ملسابقة حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف.
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1212معاونة الوكيلة في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.

» »صالحيات رئيسة وحدة أنشطة الطالبات:
1.1التنسيق مع عمادة شؤون الطالب بالجامعة فيما يخص النشاط وخطته.
2.2استالم ميزانية النشاط وصرفها حسب ميزانية كل نشاط.

اللجان التابعة لوكالة الكلية لشؤون الطالبات:

» »اللجنة الفرعية لحماية حقوق الطالبات بكلية طب
األسنان:
» »تعريف:
تختــص هــذه الوحــدة بدعــم حقــوق الطالبــات علــى أســس تتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح املطبقــة بالجامعــة
وتنميــة ثقافــة العــدل واالنصــاف بيــن الطالبــات وتقديــم االستشــارات الالزمــة لهــن وتبصيرهــن بحقوقهــن
الجامعيــة والحصــول عليهــا مــن خــال القنــوات النظاميــة.

» »تشكيل اللجنة:
ً
تشــكل اللجنــة بقــرارمــن عميــد الكليــة ملــدة عــام درا�ســي واحــد وتتكــون مــن وكيلــة الكليــة لشــؤون الطالبــات رئيســا
وعضويــة اثنتيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واثنتيــن مــن طالبــات الكليــة مــع تحديــد ســكرتيرة للجنــة.
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» »مهام اللجنة:
1.1بناء ثقافة العدل واإلنصاف بين الطالب.
2.2تلقــي الشــكاوي املقدمــة مــن الطــاب بشــأن املشــكالت األكاديميــة وغيــراألكاديميــة التــي يتعــرض لهــا الطالــب
داخــل كليتــه حتــى ولــو كانــت الشــكوى ضــد أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس املتعاونيــن بالكليــة.
ً
3.3التحقيق والفصل في هذه الشكاوي في موعد أقصاه ثالثون يوما من تاريخ تقديمها.
4.4إحالة الشــكوى إلى اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية بالجامعة لتباشــراختصاصها بشــأنها .إذا رأت اللجنة
عــدم الفصــل فــي الشــكوى ملــا قــد تتمتــع بــه الحالــة املعروضــة مــن أهميــة خاصــة أو بســبب وجــود مانــع أدبــي
لــدى اللجنــة يحــول دون اتخــاذ القــراراملناســب.
5.5تحكيم جميع أعمال هذه اللجنة على أساس وثيقة الحقوق الطالبية.
6.6الرفع بقراراتها إلى عميد الكلية للرفع للجهة املختصة.
7.7تقديم االستشارات الالزمة للطالب فيما يخص مشكالتهم األكاديمية وغيراألكاديمية املرتبطة بالجامعة.
8.8تبصيــر الطــاب بحقوقهــم الجامعيــة وكيفيــة الحصــول عليهــا باللجــوء إلــى القنــوات الشــرعية والرســمية
داخــل الجامعــة فــي إطــار القواعــد واألنظمــة املعمــول بهــا .
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ً
ثامنا:

مدير اإلدارة

تعريف :
هــو المشــرف علــى الشــؤون اإلداريــة والماليــة بالكليــة
حيــث يشــرف علــى شــؤون الموظفيــن والمعامــات
الصــادرة والــواردة كمــا يقــدم الدعــم واإلشــراف علــى
مبنــى الكليــة.
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االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية.

نطاق العمل:
اإلشراف العام اإلدارة العامة واملوظفين والواحدات التابعة لإلدارة.

مهام مدير عام اإلدارة:
1.1اإلشراف على تطبيق األنظمة واللوائح وخطة الكلية املعتمدة فيما يخص الشؤون اإلدارية.
2.2تنظيــم ســيرالعمــل اإلداري واملالــي بالكليــة واإلشــراف علــى وحــدة شــؤون املوظفيــن ووحــدة الصيانــة .ووحــدة
االتصــاالت اإلداريــة ،والجــوازات ووحــدة الخدمــات املســاندة.
3.3اإلشراف على الشؤون املالية والعهد املخصصة لإلدارة وفق اللوائح واألنظمة.
4.4التبليغ عن مباشرة موظفي الكلية وعن تركهم العمل.
5.5اإلشراف ومتابعة تنفيذ األعمال اإلدارية للواحدات التابعة لإلدارة.
6.6اإلشراف على حسن وتطويرسيرالعمل في اإلدارة.
7.7اإلشــراف علــى األعمــال الخاصــة بطلبــات املتعاقديــن فــي الكليــة فيمــا يخــص الجــوازات (اإلقامــة والتأشــيرات
وتذاكــرالســفر).
8.8اإلشراف على منشات الكلية مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط ملتابعة صيانتها ونظافتها.
9.9تنظيم اإلجازات العادية ملنسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين واملستخدمين والعمال.
1010تكليف من يلزم لالتصال بالجهات املختصة بإصالح األعطال الطارئة التي تحدث في الكلية ومتابعتها.
ً
1111تكليف من تقت�ضي مصلحة العمل تكليفه بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وفقا لألسس النظامية.
1212اإلشراف على موظفي الكلية وتحديد الصالحيات كل منهم.
1313اإلشراف على سجالت الحضور والغياب ملنسوبي الكلية من اإلداريين واملوظفين والفنيين.
ً
1414متابعة تهيأة وتجهيزمرافق الكلية واإلشراف على صيانتها دوريا.
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1515القيــام باإلجــراءات األوليــة الخاصــة باســتقدام ذوي املتعاقديــن بالكليــة والتعقيــب علــى املعامــات والطلبــات
الداخليــة الخارجية.
1616طلب صرف ما يستحقه املتعاقدون بالكلية من تعويضات عن تذاكرسفرهم حسب األنظمة.
1717اتخاذ اإلجراءات األولية للحسم عن أيام الغياب ملنسوبي الكلية.
1818إعــداد التقريــرتقويــم األداء الوظيفــي ملنســوبي إدارة الكليــة ،ومتابعــة قيــام األقســام واملراكــزبالكليــة بإعــداد
مــا يخصهــا مــن تللــك التقاريــر وإرســالها إلــى عمــادة شــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن فــي املواعيــد
املحــددة.
1919متابعــة احتياجــات الكليــة مــن أعمــال الصيانــة والترميــم وصيانــة األجهــزة واملعــدات والتأكــد مــن التنفيــذ علــى
الوجــه املطلوب.
2020اإلشراف على أعمال األرشيف والنسخ ومتابعة الخدمات وعلى حركة النقل.
2121الرفع باحتياجات الكلية من املوازة البشرية والتجهيزات املختلفة.
2222املشاركة في اللجان واالجتماعات املرتبطة بعملة.
2323إعداد التقريرالسنوي وتقاريردورية ألعمال اإلدارة والواحدات التابعة لها ولرفعة إلى عميد الكلية.
2424تنفيذ ما يكلفة به العميد من أعمال أخرى.

صالحيات مدير عام اإلدارة:
1.1الرد على جميع املعامالت الواردة إليه من جميع الوحدات اإلدارية بالجامعة.
2.2املوافقة على منح اإلجازات العادية واإلضطرارية ملنسوبي إدارة الكلية.
3.3اعتماد استمارت الجوزات وأوامراإلركاب.
4.4اعتماد املصادقة على الكفاالت املطلوبة من املتعاقدين عند السفر.
ً
5.5اعتماد شهادات التعريف ملوظفي الكلية وفقا النظام.
6.6اعتماد إجازات منسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين والباحثين بعد موافقة رئيسهم املباشر.
7.7التوقيع على إخالء الطرف ملن ينتهي عمله في الكلية.
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8.8التوصيــة بتكليــف مــن تقت�ضــي مصلحــة العمــل تكليفــه بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرســمي وفــق األســس
النظاميــة.
9.9التوقيع على خطابات تحويل موظفي وعمال الكلية للكشف الطبي.
1010اعتماد البيانات الخاصة بانتهاء مهمة االنتداب ملنسوبي الكلية من اإلداريين والباحثين.
1111اعتماد املراسالت املتعلقة بالجهات الحكوية الستكمال إجراءات املوظفين.
ً
1212التوصية بالجراءات اإلدارية على منسوبي اإلدارة وفقا لألنظمة.
1313ترشيح موظفي الكلية من غيرأعضاء هيئه التدريس لحضور الدورات التدريبية.
1414التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الكلية الجامعة في اختصاص عمل اإلدارة ونطاقه.
ً
1515إصدارالقرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سيرالعمل فب اإلدارة وفقا لألنظمة واللوائح.
1616تقييم أداء موظفي اإلدارة.

ً
1717إقرارالصرف من ميزانية وعهدة اإلدارة وفقا للوائح املنظمة.
1818متابعة عمليات الصيانة والتركيبات في الكلية.
1919اعتمــاد اســتمارات نفقــات تعليــم أبنــاء املتعاقديــن حســب األنظمــة وإحالتهــا إلــى اإلدارة العامــة لشــؤون هيئــة
التدريــس واملوظفيــن.

الوحدات التابعة لإلدارة العامة:

» »وحدة شؤون الموظفين:
» »نطاق العمل:
اإلشــراف علــى شــؤون املوظفيــن بالكليــة ومتابعــة عمــل املوظفيــن والتزامهــم بالــدوام الرســمي والرفــع بمباشــرة
العمــل وطلــب اإلجــازات.

» »مهام رئيس وحدة شؤون الموظفين:
•اإلشراف على وحدة شؤون املوظفين.
•تحريرالخطابات الصادرة من إدارة الكلية.
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» »صالحيات رئيس وحدة شؤون الموظفين:
•مراقبة أداء املوظفين وإعداد تقاريرعن ذلك إذا لزم األمر.
•القيام بأعمال مديراإلدارة عند غيابه أو تفويضه.

» »وحدة الصيانة:
» »نطاق العمل:
االشراف على أعمال الصيانة الدورية والوقائية في الكلية.

» »مهام رئيس وحدة الصيانة:
1.1الصيانة اليومية من خالل طلب مباشرمن قبل األقسام والعيادات واملعامل الكلية.
2.2الصيانــة الوقائيــة للحفــاظ علــى اســتمرارأداء األجهــزة واملعــدات وذلــك مــن خــال عمــل جــدول لجميــع أقســام
الكليــة ومعاملهــا وأماكــن األجهــزة ووقــت محــدد مســبقا لعمــل الصيانــة الالزمــة لها.
3.3تنفيــذ التعديــات الالزمــة علــى مبنــى الكليــة وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للصيانــة بالجامعــة مــن خــال
رســم مقتــرح مــن قبــل الكليــة حــول التعديــل أو اإلضافــة املطلوبــة حيــث يقــوم فريــق مــن صيانــة الجامعــة بــأداء
العمــل كمــا طلــب.
4.4متابعــة احتياجــات الكليــة مــن أعمــال الصيانــة والترميــم وصيانــة األجهــزة واملعــدات والتأكــد مــن التنفيــذ علــى
الوجــه املطلوب.
5.5اإلشراف على الخدمات واملرافق بالكلية متابعة صيانتها.
6.6إعداد تقاريرالدورية عن شؤون الوحدة إلى مديراإلدارة.
7.7اإلشراف على تطويرسيرالعمل في الوحدة.
8.8إعداد تقاريرأداء املوظفين في الوحدة ورفعه إلى مديراإلدارة.
9.9تقديم توصياته من أجل تغييرأو اتالف بعض األجهزة واملعدات.

120

الدليل اإلرشادي لكلية طب األسنان  -جامعة الملك سعود

» »وحدة االتصاالت اإلدارية:
» »نطاق العمل:
اإلشراف على الوارد والصادروالبريد واألرشيف والنسخ.

» »مهام رئيس وحدة االتصاالت اإلدارية:
1.1تنسيق حركة املراسلين في إيصال البريد واستالمه والنقل بين مواقع الكلية ومع الجهات خارج الجامعة.
2.2اإلشراف على االتصاالت اإلدارية والبريد واالرشيف والنسخ.
3.3اســتالم البريــد واملعامــات والتعاميــم الــواردة إلــى الكليــة وتســجيلها وتوجيههــا ألــى أقســام الكليــة ووحداتهــا
الكليــة.
4.4تصديراملعامالت الصادرة من أقسام الكلية ووحداتها املختلفة وتوجيهها إلى الجهات خارج الكلية.
5.5الرد على استعالم املراجعين بشأن املعامالت.
6.6إعداد تقاريردورية عن شؤون الوحدة إلى مديراإلدارة.
7.7اإلشراف على حسن سيرالعمل في الوحدة وتطويره.

» »صالحيات رئيس وحدة الجوازات:
استالم بريد الكلية

» »وحدة الجوازات:
» »نطاق العمل:
حفظ الجوازات وتخليص التأشيرات الخاصة بمنسوبي الكلية من املتعاقدين.

» »مهام رئيس وحدة الجوازات:
1.1حفظ وثائق الجوازات ملنسوبي الكلية من املتعاقدين.
2.2إصدارالتأشيرات مثل خروج وعودة وخروج نهائي.
3.3إصداروتجديد إقامات منسوبي الكلية.
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4.4حفظ الجوازات والقيام بإنهاء معامالتهم من الجهات املعنية.
5.5إعداد تقاريردورية عن شؤون الوحدة إلى مديراإلدارة.
6.6اإلشراف على حسن سيرالعمل في الوحدة وتطويره.
7.7تطبيق األنظمة والتعليمات املتعلقة بالجوازات

» »صالحيات رئيس وحدة الجوازات:
1.1التنسيق مع إدارة عالقات املوظفين بالحامعة فيما يخص الجوازات.
2.2املوافقة بالتوقيع على طلبات الجوازات على أن تعتمد من مديراإلدارة.
3.3املوافقة بالتوقيع على طلبات أوامراإلركاب على أن تعتمد من مديراإلرادة.

» »وحدة الخدمات المساندة:
» »نطاق العمل:
متابعــة الخدمــات وتطويرهــا كالنظافــة والتمويــن والترتيــب إلقامــة الحفــات والنــدوات ونحــو ذللــك .كمــا
تختــص بالنقــل مــن الكليــة وإليهــا.

» »مهام رئيس وحدة الخدمات المساندة:
1.1وضع التنظيمات املناسبة لتسييرعمل الوحدة.
2.2إعداد جدواول املتابعة ألعمال الوحدة.
3.3متابعة أعمال النظافة اليومية والوقائية.
4.4مراقبــة أعمــال النظافــة فــي الكليــة ومتابعــة ســيرعمــل الشــركة املنفــذة للمشــروع ووضــع جــدول زمنــي ملراقبــة
نظافــة املكاتــب واملمــرات والعيــادات ودورات امليــاة واملمــرات الخارجيــة وكيفيــة التخلــص الســليم مــن
النفايــات ،وخاصــة النفايــات الطبيــة.
5.5اإلشراف على رش املبيدات بالكلية ووضع جدول زمني للرش ملكافحة الحشارات والقوارض.
6.6اإلشــراف علــى أعمــال الصيانــة الداخليــة مــن كهربــاء وســباكة ومفاتيــح وأقفــال والتعديــات فــي فراغــات
الكليــة.
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7.7اإلشراف على تنظيم أعمال التحميل والتنزيل والنقل بالتنسيق مع إدارة املستودعات بالكلية.
8.8اإلشراف على تشجيرالحدائق واملمرات والتنسيق مع إدارة الخدمات بالجامعة بهذا الخصوص.
9.9متابعة اللوحات اإلعالنية واملوافقة على اإلعالنات وإزالة اإلعالنات املخالفة أو املنتهية.
1010التنسيق مع إدارة األمن والسالمة فيما يتعلق بأمور السالمة.
1111متابعة خدمات التموين في الكلية.
1212توفيرالتموين الالزم خالل إقامة الحفالت واالجتماعات.
1313اإلشراف على توزيع كروت التغذية الخاصة بالعاملين ومراقبه شركه التغذية املنفذة لذلك.
1414اإلشراف على الشركة املنفذة لغسيل مالبس العاملين وتدقيق الفواتيرورفعها ملديرعام اإلدارة.
1515متابعة النقل من الكلية وإليها.
1616القيام بأي خدمات أخرى يكلفه بها مديراإلدارة.
1717إعداد تقاريردورية عن شؤون الوحدة إلى مديراإلدارة.
1818اإلشراف على حسن سيرالعمل في الوحدة وتطويره.

» »وحدة الدعم التقني للتعليم:
» »مهام وحدة الدعم التقني للتعليم
1.1اإلشراف على الشؤون الفني في القاعات الدراسية وقاعات اإلجتماعات في مبنى الطالبات.
2.2الرفع بتقاريردورية عن سيرالعمل في هذه القاعات.

» »صالحيات وحدة الدعم التقني للتعليم
التنســيق والتعــاون مــع عمــادة التعامــات اإللكترونيــة للحصــول علــى الدعــم واملســاندة الفنيــة بمــا يخــص
القاعــات الدراســية وقاعــات اإلجتماعــات.
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» »إدارة الشؤون المالية:
» »نطاق العمل:
اإلشــراف العــام علــى الشــؤون املاليــة ووحــدة املشــتريات واملســتودعات ووحــدة املتابعــة فــي الكليــة
ً
والحفــاظ علــى موجوداتهــا كذلــك اإلشــراف علــى وحــدة املحاســبة وإعــداد الخطــط املاليــة إضافــة
إلــى اإلشــراف علــى اســتالم وصــرف مســتحقات منســوبي الكليــة مــن اإلدارة املاليــة.
» »مهام مدير إدارة الشؤون المالية:
1.1تطبيق األنظمة واللوائح وخطة الكلية املعتمدة فيما يخص الشؤون املالية.
2.2اإلشراف على الشؤون املالية والعهد املخصصة لإلدارة وفق اللوائح واألنظمة.
3.3تنظيــم ســير العمــل املالــي بالكليــة واإلشــراف علــى وحــدة املحاســبة ووحــدة املشــتريات
واملســتودعات ووحــدة املتابعــة.
4.4متابعة املوارد املالية واملصروفات لبرنامج الزراعة والتقويم والسبائك املعدنية.
5.5اإلشراف على سرعة تأمين مشتريات الكلية من املتطلبات العاجلة.
6.6الرفع باحتياجات الكلية من املوارد املالية والتجهيزات املختلفة.
7.7اإلشراف على تنفيذ الدورة املستندية ألوامرالشراء.
8.8اإلشراف على حضور وانصراف العاملين في اإلدارة.

ً
9.9اإلشراف على وضع أسس تحديد األحتياجات الخاصة بالكلية بناءا على معدالت الصرف.
1010التنسيق مع لجنة املشتريات في الجامعة حول مناقصة الكلية وتأمين مشتريات الكلية.
1111تنظيم واعتماد االجازات السنوية واالضطرارية للعاملين باإلدارة.
1212تنفيذ األنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والنماذج الخاصة بالشؤون املالية.
1313اإلشراف على تدقيق الفواتيرواستكمال اجراءات إسقاط السلف الدائمة واملؤقتة.
1414متابعة مذكرات االستالم للمنافسة واملشتريات بالكلية ورفعها إلدارة املشتريات بالجامعة.
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1515اإلشراف على حسن سيرالعمل في اإلدارة والعمل على تطويرها.
1616التنسيق مع أقسام الكلية ملعرفة وتقديراحتياجاتها من املشتريات.
1717إعداد تقريردوري عن سيرالعمل في اإلدارة إلى وكيل الكلية للشؤون اإلدارية.
1818معاونة الوكيل في التخطيط والتنظيم لكل ما من شأنه تيسيرسيرالعمل بالوحدة.
» »صالحيات مدير إدارة الشؤون المالية:
1.1مخاطبة إدارة الشؤون املالية بالجامعة في حدود صالحياته.
2.2االتصال املباشربإدارة الشؤون املالية في الجامعة إلسقاط سلف الكلية.
ً
3.3اعتماد طلب الشراء والتوقيع عليه وفقا لألنظمة املتبعة.
4.4حفظ سجالت العهد الخاصة بالكلية ومتابعتها.
5.5التوصية بتكليف من تقت�ضي مصلحة العمل تكليفه بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي.
ً
6.6التوصية بالجزاءات اإلدارية على منسوبي اإلدارة وفقا لألنظمة.
7.7التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الكلية والجامعة في اختصاص عمل اإلدارة ونطاقه.
ً
8.8إصدارالقرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سيرالعمل في اإلدارة وفقا لألنظمة واللوائح.
9.9اعتماد تقويم أداء موظفي الوحدات التابعة لإلدارة.
1010اعتمــاد اإلجــازات العاديــة واالضطراريــة ملنســوبي االدارة علــى أن تســتكمل االجــراءات مــن قبــل
إدارة الكليــة.
1111ترشيح موظفي اإلدارة لحضور الدورات التدريبية وورش العمل في مجال العمل.
1212اعتماد توزيع العمل واملسؤوليات والصالحيات بين العاملين في االدارة.
1313اعتماد إخالء الطرف فيما يتعلق بمستودعات الكلية.
1414التنسيق مع مستودعات الجامعة املركزية بكافة األمور ذات العالقة.
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الجزء الثاني ---
األقسام األكاديمية

أوال:
ً

مجلس القسم

تعريف:
يتألــف مجلــس القســم مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
بالقســم ،ولــكل مجلــس قســم صالحياتــه فــي الشــؤون
العلميــة والماليــة واإلداريــة فــي حــدود النظــام
ولوائحــه.
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تنظيم المجلس:
1.1يجتمع مجلس القسم مرة كل شهرعلى األقل ،وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه.
2.2يترأس املجلس رئيس القسم األكاديمي وتصدرقرارات املجلس باألغلبية ألصوات األعضاء الحاضرين
وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ً
3.3تعتبرقرارات املجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية خالل( )15خمسة عشريوما من
تاريخ وصولها إليه  .وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من
جديد ،فإذا بقي املجلس على رأيه يحال القراراملعترض عليه إلى مجلس الكلية للبت فيه.

أمين المجلس:

» »تعريف:

هــو عضــو هيئــة تدريــس فــي القســم يرشــحه أعضــاء مجلــس القســم أو رئيســه ،ويتــم تكليفــه بقــرارمــن قبــل رئيــس
القســم.

» »مهام أمين المجلس:
1.1جدولــة اجتماعــات مجلــس القســم بشــكل دوري علــى العــام الدرا�ســي ،وســابقة لجلســات مجلــس الكليــة
بشــكل كافــي.
2.2اإلشراف على إعداد جدول أعمال جلسات مجلس القسم بالتنسيق مع رئيس القسم.
3.3اإلشــراف علــى تســجيل حضــور أعضــاء هيئــة التدريــس لجلســات القســم وإرفــاق تواقيــع حضــور الجلســة مــع
محضــرالجلســة ،والتأكــد مــن أكتمــال النصــاب قبــل البــدء بجلســة القســم.
4.4تحريرمحاضرجلسات القسم فور اإلنتهاء من كل جلسة والرفع بها إلى رئيس القسم.
5.5اإلشراف على عمليات التصويت أثناء جلسات القسم.
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مهام المجلس:
1.1التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس ،واملعيدين ،واملحاضرين ،واعارتهم ،وندبهم ،وترقياتهم.
2.2التوصية بإقرارخطط الدراسة أو تعديلها.
3.3التوصية بإقرارالبرامج واملناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع بالقسم.
4.4تشجيع أعضاء القسم على إعداد البحوث العلمية ،وتنسيقها ،والعمل على نشرها.
5.5اقتــراح أســماء أشــخاص غيــرمتفرغيــن مــن ذوي املكانــة العلميــة البــارزة بالتدريــس أو اإلشــراف علــى البحــوث
والرســائل العلميــة.
6.6االقتراح والتوصية باالســتعانة بمتخصصين بصفة زائرين ،من الســعوديين وغيرهم ،ملدة محددة للتدريس
في القســم.
7.7معادلة املقررات السابقة للطالب املحولين إلى الكلية فيما يخص مقررات القسم.
8.8اقتراح الخطط الالزمة للدراسات العليا وضوابط القبول بالقسم.
9.9النظرفي التقريراملقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي.
1010النظرفيما يحيله إليه مجلس الكلية أو رئيسه أو وكالؤها للدراسة وإبداء الرأي.
1111تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء هيئة التدريس.
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صالحيات المجلس:

» »الشؤون األكاديمية:
1.1تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم.
2.2اقتراح درجة األعمال الفصلية بما ال يقل عن  30درجة.
3.3التوصية بأن يكون ضمن االختبارالنهائي اختبارعملي أو شفوي وتحدد الدرجة التي تخصص لهما.
4.4التوصيــة علــى اســتثناء مقــررات النــدوات واألبحــاث واملقــررات العمليــة مــن االختبــارات والتقديــرات وتحديــد
قيــاس تحصيــل الطالــب فــي هــذه املقــررات واملقــررات العلميــة مــن اللوائــح املحــددة لدرجــات األعمــال
الفصليــة وطــرق احتســابها واللوائــح الخاصــة بمــا يتضمنــه االختبــار النهائــي.
5.5التوصية بتحديد مدة االختبارالنهائي بما ال يقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات.
6.6الســماح للطالــب بنــاء علــى توصيــة مــدرس املــادة باســتكمال متطلبــات أي مقــرر فــي الفصــل الدرا�ســي التالــي
ويرصــد الطالــب فــي ســجله األكاديمــي تقديــر غيــر مكتمــل (ل) أو ( )ICوال يحســب ضمــن املعــدل الفصلــي أو
ً
التراكمــي إال التقديــر الــذي يحصــل عليــه الطالــب بعــد اســتكمال متطلبــات ذلــك املقــرر واذا أم�ضــى فصــا
ً
ً
دراســيا واحــدا ولــم يغيــرتقديــرغيــرمكتمــل (ل) أو ( )ICفــي ســجل الطالــب لعــدم اســتكماله يســتبدل بــه تقديــر
راســب (ه) أو ( )Fويحســب ضمــن املعــدل الفصلــي والتراكمــي .
 7.7الســماح برصــد تقديــر (م) أو ( )IPللطالــب اذا كان املقــرر يتطلــب أكثــرمــن فصــل درا�ســي وبعــد انتهــاء الطالــب
مــن دراســة املقــرر يمنــح التقديــر الــذي حصــل عليــه واذا لــم يســتكمل املقــرر فــي الوقــت املحــدد فيجــوز
للمجلــس املوافقــة علــى رصــد تقديــر غيــر مكتمــل (ل) أو ( )ICفــي ســجل الطالــب.
8.8التوصية بمعادلة املقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة.
9.9التوصية بتشكيل لجان املراجعة لالختبارات .
1010التوصية بتشكيل لجنة لتقييم العملية التدريسية ألعضاء هيئة التدريس.
1111اعتماد توزيع املحاضرات والتمارين واألعمال على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
1212التوصيــة باملوافقــة علــى الرحــات العلميــة للمبتعثيــن أثنــاء إعــداد الرســالة حســبما تنــص عليــه املــواد
( )١٧،١٦،١٥مــن الئحــة االبتعــاث والتدريــب.
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» »شؤون أعضاء هيئة التدريس:
» »شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين:
1.1التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس .
2.2التوصية بتعيين املحاضرين واملعيدين ومدر�سي اللغة ومساعدي الباحثين .
3.3التوصية بالتعيين على رتبة أستاذ مساعد من دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه وفق الضوابط
املحددة في نظام ولوائح التعليم العالي .
4.4النظربترقية عضو هيئة تدريس وترشيح عدد من املحكمين املتخصصين ال يقل عن ثمانية.
5.5التوصيــة بصــرف بــدل وحــدات تدريســية إذا زاد عــدد الوحــدات التدريســية ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي
حكمهــم عــن النصــاب املقــرر.
6.6التوصيــة بحصــول عضــو هيئــة التدريــس علــى إجــازة تفــرغ علمــي ملــدة عــام درا�ســي ،بعــد م�ضــي خمــس ســنوات
مــن تعيينــه أو مــن تمتعــه بإجــازة تفــرغ علمــي ســابقة ،أو ملــدة فصــل درا�ســي واحــد بعــد م�ضــي ثــاث ســنوات مــن
تعيينــه أو مــن تمتعــه بإجــازة تفــرغ علمــي ســابقة .
7.7التوصية بقبول تقاريرالتفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس .
8.8التوصيــة باملوافقــة علــى عمــل عضــو هيئــة التدريــس بصفــة مستشــار غيــر متفــرغ فــي الجهــات الحكوميــة أو
القطــاع الخــاص أو املنظمــات اإلقليميــة أو الدوليــة.
9.9التوصيــة باملوافقــة علــى مشــاركة عضــو هيئــة التدريــس فــي املؤتمــرات والنــدوات التــي تعقــد داخــل اململكــة
وخارجهــا .
1010التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية .
1111التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه .
1212التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقرالجامعة .
1313التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة .
1414التوصيــة بالســماح لعضــو هيئــة التدريــس بالســفر إلجــراء بحــوث فــي جامعــة غيــر جامعتــه خــال العطلــة
الصيفيــة .
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1515التوصية بقبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد املبكربناء على طلبه .
1616التوصية باالستعانة بأساتذة غيرمتفرغين ملدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد .
1717التوصيــة بمنــح األســتاذ غيــراملتفــرغ مكافــأة تعــادل أول مربــوط الرتبــة العلميــة التــي كان عليهــا ،فــإن لــم يكــن
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســابقين يحــدد مجلــس الجامعــة مقــداراملكافــأة بمــا ال يتجــاوز أول مربــوط رتبــة
أســتاذ مســاعد .
.١٨1818التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية املتميزة من خارج الجامعة للقيام بالتدريس
1919التوصيــة بنقــل عضــو هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمــه فــي نطــاق تخصصــه العلمــي مــن قســم إلــى آخــر داخــل
الكليــة.
2020التوصيــة بنقــل عضــو هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمــه فــي نطــاق تخصصــه العلمــي مــن كليــة إلــى أخــرى فــي
الجامعــة.
2121التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة .
2222التوصية بالتمديد ألعضاء هيئة التدريس السعوديين بعد انتهاء الخدمة.
2323التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس السعوديين بعد انتهاء فترة التمديد.

» » أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين:
1.1التوصيــة بتوظيــف مــن تجــاوز الحــد األعلــى للعمــر(ســتين ســنة ميالديــة) فــي حــدود عشــرســنوات لألســاتذة
واألســاتذة املشــاركين ،وخمــس ســنوات لألســاتذة املســاعدين ،وثــاث ســنوات للفئــات األخــرى .
2.2التوصيــة باحتســاب الخبــرات فــي غيــرالتدريــس الجامعــي إذا كانــت فــي مجــال التخصــص وبعــد املؤهــل العلمــي
الــذي تــم التعاقــد معــه علــى أساســه بواقــع ســنة لــكل ســنتين .
ً
3.3التوصية بحضور عضو هيئة التدريس مؤتمرا أو ندوة علمية .
4.4التوصية بترقية عضو هيئة التدريس وترشيح عدد من املحكمين املتخصصين ال يقل عن ثمانية.
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» »شؤون االبتعاث والتدريب:
1.1التوصية بابتعاث املعيدين واملحاضرين والتمديد لهم أو إنهاء بعثاتهم .
2.2التوصية باملوافقة على تغييراملبتعث لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراسة .
3.3التوصية بإيقاف مخصصات املبتعث إذا :
• ّ
غيرتخصصه أو جامعته أو مقردراسته من دون موافقة مجلس القسم.
•لم يستطع أن يواصل الدراسة وفقا للتقاريراملتعلقة بسيردراسته.
•خالف األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
•لم يحصل على املؤهل املطلوب في املدة املحددة.
•ثبت توقفه عن الدراسة أو ترك مقرالدراسة من دون عذرمقبول .
•طلب انهاء البعثة والعودة الى اململكة .
1.1التوصية باملوافقة على الرحلة العلمية للمبتعث.
2.2تكليــف العميــد أو املحاضــر املبتعــث للدراســات العليــا فــي الداخــل ببعــض األعمــال علــى أال يؤثــر ذلــك فــي
تحصيلــه العلمــي.
3.3التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضاع املبتعثين واملتدربين.

» » شؤون الدراسات العليا:
1.1التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة املاجستير.
2.2التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة الدكتوراه.
3.3التوصية بقبول الطالب لدراسة املاجستيرأو الدكتوراه في غيرمجاله .
4.4التوصية بمعادلة الوحدات الدراسية التي درسها الطالب املحول من جامعة أخرى معترف بها.
5.5التوصيــة باملوافقــة علــى االختبــارات البديلــة واملقــررات التــي تتطلــب دراســتها أكثــر مــن فصــل درا�ســي فــي
مقــررات الدراســات العليــا.
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6.6التوصيــة بإجــراء اختبــارتحريــري وشــفوي شــامل تعقــده لجنــة متخصصــة وفــق قواعــد محــددة
لطالــب الدراســات العليــا بعــد إنهائــه جميــع املقــررات املطلوبــة .
7.7التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية إلى خمس رسائل.
8.8التوصية باملوافقة على تأجيل قبول الطالب على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين.
9.9التوصية باملوافقة على حذف الطالب لجميع مقررات الفصل الدرا�سي.
1010توصية بقبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها.
1111اقتراح مشرفي الرسائل العلمية.
1212اقتراح املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم العالي واقتراح مسمى الشهادة.
1313التوصية بإعادة قيد الطالب إذا الغي قيده.
1414التوصيــة بكتابــة الرســائل الجامعيــة بلغــة غيــر اللغــة العربيــة مــع تقديــم ملخــص واف باللغــة
العربيــة .
1515التوصيــة بــأن يقــوم باإلشــراف علــى الرســائل العلميــة مشــرفون مــن ذوي الخبــرة املتميــزة والكفايــة
العلميــة فــي مجــال البحــث مــن غيــرأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة .
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ً
ثانيا :رئيس القسم

تعريف:
هــو عضــو هيئــة التدريــس المكلــف بتســيير أمــور القســم
العلميــة واإلداريــة والماليــة والمســؤول عــن تطبيــق
لوائــح وأنظمــة مجلــس التعليــم العالــي .ويعيــن رئيــس
القســم مــن بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين
المتميزيــن بالكفــاءات العلميــة واإلداريــة بقــرار مــن مديــر
الجامعــة بنــاء علــى ترشــيح عميــد الكليــة ويكــون التعييــن
لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد .
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االرتباط:
يرتبط بعميد الكلية .
نطاق العمل:
اإلشــراف علــى ســير العمــل فــي القســم ورئاســة مجلســه وتكويــن اللجــان ومتابعــة شــؤون املقــررات الدراســية
واالختبــارات وتقييــم أداء أعضــاء هيئــة التدريــس.

مهام رئيس القسم:

» »الشؤون االدارية والمالية:
1.1رئاســة مجلــس القســم واإلشــراف علــى تنظيــم شــؤونه ،والدعــوة لحضــور جلســاته ،وتنفيــذ قراراتــه ،وإرســال
محاضــرجلســاته إلــى عميــد الكليــة.
2.2تحقيق األهداف والسياسات العليا للكلية والجامعة.
3.3تنفيذ قرارات مجلس الكلية في يتعلق بالقسم.
4.4اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.
5.5اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية والثقافية.
ً
ً
ً
6.6اإلشراف على تطويرالقسم إداريا وأكاديميا وبحثيا.
7.7تنسيق وتطويرعالقات القسم داخل الجامعة وخارجها.
8.8اإلشراف على توفيركل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية.
9.9االشراف على رفع مستوى الجودة وتطويرمخرجاتها.
1010تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم.
1111القيام بما يفوض اليه من صالحيات من قبل عميد الكلية.
1212الرفــع لعميــد الكليــة بــكل مــا يقــع مــن عضــو هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمــه مــن إخــال بالواجبــات املطلوبــة أو
أي مخالفــات أخــرى.
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1313تقديم تقريرعن سيرالدراسات العليا في القسم إلى عميد الكلية في نهاية كل عام درا�سي.
1414متابعة أحوال مبتعثي القسم في الخارج.
1515االطالع على تقاريرمبتعثي القسم في الخارج وعرضها على مجلس القسم.
1616تنظيم مشاركة أعضاء القسم في برامج التعليم املستمروبرامج تدريب أطباء االمتياز.
1717التنسيق مع مديرالعيادات للقيام بتنظيم سيرالعمل األكاديمي بالعيادات.
1818االطالع على تقريرإدارة العيادات على النشاط السريري ألعضاء هيئة التدريس بالقسم.
1919إعداد تقاريراألداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومنسوبي القسم.
2020حث أعضاء القسم على تطويرمهاراتهم وعلى اجراء البحوث والدراسات العلمية في تخصصات القسم.
2121التنسيق مع مديراملعامل فيما يتعلق باملقررات ما قبل السريرية في القسم.
ً
2222إعداد جداول املناوبات في املستشفيات الجامعية وأيضا خالل االجازات الرسمية.
2323إعــداد تقريــرســنوي شــامل عــن ســيرالدراســة واألداء األكاديمــي واإلداري والبحثــي فــي القســم ورفعــه الــى عميــد
الكليــة فــي نهايــة كل ســنة دراســية.

» »الشؤون األكاديمية:
1.1اإلشراف على سيرالعملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطويربرامجها األكاديمية في القسم.
2.2تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واإلعتماد األكاديمي.
3.3اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالقسم.
4.4االشراف على مراجعة االسئلة النهائية ملقررات القسم ومراقبة أداء االمتحانات.
5.5االشراف على عملية التطويراالكاديمي لبرامج القسم.
6.6االشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
7.7اقتــراح عضــو هيئــة تدريــس غيــر عضــو هيئــة تدريــس املقــرر الدرا�ســي ليضــع أســئلة االختبــار النهائــي للمقــرر
عنــد اقتضــاء الحاجــة.
8.8التنســيق مــع وكيــل الكليــة للشــؤون االكاديميــة للقيــام بتنظيــم الجــدول الدرا�ســي ليتناســب مــع املقــررات
املطروحــة.
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9.9تنسيق عملية االرشاد األكاديمي بالقسم مع وكيل الكلية للشؤون األكاديمية.
1010النظرفي مشاكل الطلبة املتعلقة بمقررات القسم ووضع الحلول لها.

صالحيات رئيس القسم:
1.1تمثيل القسم في مجلس الكلية.
2.2التوصيــة بــأن يتــم تصحيــح أســئلة االختبــارالنهائــي عــن طريــق عضــوهيئــة تدريــس آخــرغيــرعضــوهيئــة تدريس
ً
املقرر أو أن يشــرك معه متخصصا أو أكثرفي التصحيح.
3.3املصادقة على كشوف الدرجات ونتائج االختبارات.

ً
4.4إصدارالقرارات الداخلية التي يقتضيها سيرالعمل بالقسم وفقا لألنظمة واللوائح.
5.5توزيع العبء الدرا�سي على أعضاء هيئة التدريس بعد إقراره من مجلس القسم.
6.6التوصية بحضور منسوبي القسم الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها .
7.7التوصية بمشاركة منسوبي القسم في النشاطات التعليمية واللجان داخل وخارج الجامعة.
8.8التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضاع املبتعثين واملتدربين.
9.9التوصية بانهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غيرالسعوديين.
1010التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غيرالسعوديين.
1111اعتماد بداية ونهاية اجازات منسوبي القسم.

ً
1212اعتماد جدول املناوبات في املستشفيات الجامعية وأيضا خالل االجازات الرسمية.
1313ترأس مجلس القسم وتحديد جدول أعماله ومواعيد انعقاد جلساته.
1414تشكيل اللجان وتوزيع املهام داخل القسم.
1515تعيين رؤساء الشعب والتوصية بتعيين مدراء برامج الدراسات العليا التابعة للقسم.
1616اعتماد طلبات الشراء املباشرللقسم وفق األنظمة املتبعة .
1717التوصيــة بتجديــد أو رفــع رواتــب أعضــاء هيئــة التدريــس املتعاقديــن والعامليــن علــى الوظائــف الصحيــة
واإلداريــة التابعيــن للقســم.
1818التوصية بتعيين مساعدي الباحثين والطاقم اإلداري في القسم.
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الشعبة األكاديمية:

» »تعريف:

تتألــف الشــعبة األكاديميــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي القســم اللذيــن ينتمــون إلــى تخصــص دقيــق واحــد مــن
تخصصــات القســم األكاديمــي وذلــك فــي حالــة كــون القســم يتألــف مــن أكثــرمــن تخصــص دقيــق.

» »تنظيم الشعبة:
1.1يجتمــع أعضــاء الشــعبة عنــد الحاجــة ملناقشــة أي موضــوع يتعلــق بهــا أو فــي حالــة أحــال مجلــس القســم أو
ً
رئيســه موضوعــا للشــعبة إلبــداء ال ـرأي فيــه.
2.2يترأس اجتماعات الشعبة رئيس الشعبة.
3.3ترفــع قــرارات الشــعبة وتوصياتهــا الــى رئيــس القســم إلعتمادهــا مــن قبلــه أو مــن مجلــس القســم حســب طبيعــة
املوضــوع املحــال.

» »مهام الشعبة:
1.1اعــداد البرامــج واملناهــج الدراســية واقتــراح الكتــب املقــررة واملراجــع فــي تخصــص الشــعبة وإحالتهــا لرئيــس
القســم للتوصيــة بإقرارهــا مــن قبــل مجلــس القســم.
2.2االقتــراح املبدئــي لتوزيــع العــبء التدري�ســي فيمــا يخــص أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي تخصــص
الشــعبة.
3.3االقتــراح املبدئــي لتوزيــع مقــررات التخصــص فــي الشــعبة بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الشــعبة ومــن فــي
حكمهــم.
4.4متابعة سيراملقررات األكاديمية في تخصص الشعبة والرفع بأي خلل أو عائق في سيرها الى رئيس القسم.
5.5النظرفيما يحيله إليها مجلس القسم أو رئيسه.
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» »رئيس الشعبة:
» »تعريف:
هــو عضــو هيئــة تدريــس مؤهــل فــي تخصــص الشــعبة نفســه يكلــف مــن قبــل رئيــس القســم بتســييرأمــور الشــعبة
العلميــة واالداريــة فــي اطــارمــا يحــدده مجلــس القســم أو رئيســه.

» »االرتباط:
يرتبط برئيس القسم التابع له.

» »نطاق العمل:
اإلشــراف علــى ســيرالعمــل فــي تخصــص الشــعبة ورئاســة اجتماعاتهــا واقتــراح وإبــداء أي مرئيــات تخــص تخصــص
الشــعبة والرفــع بهــا الــى رئيــس القســم.

» »مهام رئيس الشعبة:
1.1رئاسة اجتماعات الشعبة والدعوة إليها ورفع محاضراالجتماعات إلى رئيس القسم االكاديمي .
2.2تنفيذ قرارات مجلس القسم فيما يتعلق بتخصص الشعبة .
ً
ً
3.3اإلشراف على تطويرالتخصص في الشعبة أكاديميا وبحثيا .
4.4اإلشراف على إدارة شؤون الشعبة التعليمية في التخصص.
5.5مســاعدة رئيس القســم في إعداد تقاريراألداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من منســوبي
الشعبة
6.6املشــاركة فــي إعــداد جــداول العــبء التدري�ســي فيمــا يتعلــق بأعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي
تخصــص الشــعبة .
7.7النظرفيما أحيل إليه من مجلس القسم أو رئيسه والرفع بالتوصيات واملرئيات لرئيس القسم.
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ممثلة القسم بمبنى الطالبات :

» »تعريف:

هــي عضــو هيئــة التدريــس املكلفــة بالتنســيق مــع رئيــس القســم فــي كل مــا يخــص القســم بمبنــى الكليــة للطالبــات
وتعيــن ممثلــة القســم مــن بيــن عضــوات هيئــة التدريــس الســعوديات املتميــزات بالكفــاءات العلميــة واالداريــة بقــرار
مــن عميــد الكليــة بالتنســيق مــع رئيــس القســم ووكيلــة الكليــة لشــؤون للطالبــات .

» »االرتباط:
ً
ترتبط ممثلة القسم إداريا برئيس القسم الذي تمثله.

» »مهام ممثلة القسم:
1.1تمثيل رئيس القسم في مبنى الطالبات والتنسق معه عند الحاجة.
2.2التنســيق مــع وكيلــة الكليــة لشــؤون الطالبــات فــي األمــور األكاديميــة واإلداريــة ذات العالقــة بمنســوبات أو
مقــررات القســم فــي مبنــى الكليــة للطالبــات .
3.3الرفع بما يرد إليها في ما يتطلب اتخاذ قرارمن رئيس القسم.
4.4متابعة سيرالعملية التعليمية في قاعات املحاضرات واملعامل والعيادات .
5.5إشعاررئيس الشعبة ورئيس القسم بأي معوقات لسيرالعملية التعليمية .
6.6اإلشراف على تنفيذ قرارات مجلس القسم والكلية فيما يتعلق بالقسم في مبنى الطالبات .
7.7القيام بما يفوض إليهامن مهام من رئيس القسم .
8.8الرفــع لرئيــس القســم كل مــا يقــع مــن عضــو هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــا مــن إخــال بالواجبــات املطلوبــة
أو اي مخالفــات أخــرى .
9.9تقديم تقريرعن سير العملية التعليمية في القسم إلى رئيس القسم في نهاية كل عام درا�سي.
1010اإلشراف على استقطاب عضوات هيئة التدريس بقسم الطالبات بالتنسيق مع رئيس القسم .
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اللجان التابعة للقسم األكاديمي:

» »لجنة الدراسات العليا:
» »تعريف:

تختــص هــذه اللجنــة باالهتمــام بكافــة شــؤون الدراســات العليــا داخــل القســم مــن مراجعــة للخطــط الدراســية
واجــراء انتخابــات القبــول للمتقدميــن للدراســات العليــا وغيرهــا مــن االمــور ذات الصلــة .

» »تشكيل اللجنة:
تشــكل هــذه اللجنــة بقــرارمــن رئيــس القســم ملــدة عــام درا�ســي واحــد وتتكــون مــن ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
بالقســم علــى األقــل علــى أن يكــون مــن بينهــم مديــرو الدراســات العليــا بالقســم وألحدهــم رئاســتها وترفــع تقاريرهــا
لرئيــس القســم .

» »مهام اللجنة:
1.1مراجعة وتطويرخطط برامج الدراسات العليا للقسم .
2.2اقتراح أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في برنامج الدراسات العليا للقسم.
3.3إجــراء اختبــارات القبــول للمتقدميــن للدراســات العليــا بالقســم ودراســة ملفاتهــم وترشــيح املقتــرح قبولهــم إلــى
مجلــس القســم
4.4تقديم اإلرشاد األكاديمي لطلبة الدراسات العليا .
5.5دراســة الطلبــات املقدمــة مــن طلبــة برنامــج الدراســات العليــا بشــأن منــح فــرص اضافيــة وإعــادة القيــد  ...إلــخ
والرفــع الــى مجلــس القســم .
6.6دراسة املقترحات الخاصة برسائل املاجستيروالدكتوراة والرفع الى مجلس القسم .
7.7اقتــراح أســماء أعضــاء هيئــة التدريــس لإلشــراف علــى املقــررات الدراســية فــي برنامــج الدراســات العليــا والرفــع
بهــا الــى رئيــس القســم.
8.8اقتــراح أســماء أعضــا هيئــة التدريــس مــن القســم والكليــة الذيــن ســيقومون باالشــراف علــى الرســائل العلميــة
لطلبــة برنامــج الدراســات العليــا.
9.9التنســيق مــع وكالــة الكليــة للدراســات العليــا فــي األمــور ذات العالقــة وتزويدهــا بمحاضــراالجتمــاع مــن قبــل
رئيــس القســم.
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» »لجنة التطوير والجودة:
» »تعريف:
تختص هذه اللجنة بكل ما يخص شؤون التطويروالجودة واالعتماد االكاديمي بالقسم.

» »تشكيل اللجنة:
تشــكل هــذه اللجنــة بقــرارمــن رئيــس القســم ملــدة عــام درا�ســي واحــد وتتكــون مــن ثالثــة أعضــاء هيئــة التدريــس علــى
االقل.

» »مهام اللجنة:
1.1اقتراح الخطط التطويرية للقسم ومعاييراألداء فيه.
2.2اإلشراف على عملية التقويم الذاتي للقسم ورفع التقاريرالدورية عن مستوى األداء به.
3.3تنفيذ ومتابعة نشاطات التقويم واالعتماد االكاديمي في القسم .

ً
4.4اإلشــراف علــى إعــداد وتجهيــز ملفــات املقــررات الدراســية بالقســم وفقــا لنمــاذج الهيئــة الوطنيــة للتقويــم
واالعتمــاد األكاديمــي.
5.5اســتقبال فــرق هيئــات االعتمــاد األكاديمــي املختلفــة مــن خــارج الجامعــة ولجــان الجــودة مــن داخــل الجامعــة
والذيــن يقومــون بزيــارات للقســم مــن حيــن الــى آخــر.
6.6املســاهمة مــع وحــدة الجــودة بالكليــة فــي نشــر ثقافــة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي وتنظيــم املحاضــرات
التثقيفيــة وورش العمــل وأســبوع الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي واإلعــان عنهــا واملشــاركة الفاعلــة فيهــا.
7.7توثيق جهود ونتائج إجراءات االعتماد األكاديمي في القسم والرفع بها الى رئيس القسم.
8.8عقد اجتماعات دورية ملناقشة كيفية تطبيق متطلب اعتماد البرامج األكاديمية .
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» »لجنة استقطاب أعضاء هيئة التدريس
» »تعريف:
ً
ً
تعمــل هــذه اللجنــة علــى اســتقطاب املتميزيــن علميــا وبحثيــا فــي مجــال اختصاصــات القســم مــن داخــل اململكــة
أو خارجهــا لالنضمــام الــى كادرأعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم .

» »تشكيل اللجنة:
تشــكل اللجنــة بقــرارمــن رئيــس القســم ملــدة عــام درا�ســي واحــد وتتكــون مــن ثالثــة أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم
علــى األقــل.

» »مهام اللجنة:
1.1تحديد وتخطيط االحتياج الفعلي للقسم من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ويشمل ذلك االحتياج
الحالي واملتوقع ويرفع رئيس القسم نتائج ذلك إلى لجنة التنسيق واملتابعة األكاديمية .
2.2القيام بإجراءات االستقطاب املبدئية للمرشحين لالنضمام إلى القسم ودراسة ملفاتهم.
3.3إجراء املقابالت الشخصية املباشرة أو غيراملباشرة مع املرشحين واختياراألنسب.
4.4استقبال وتوجيه أعضاء هيئة التدريس الجدد لدى انضمامهم.
5.5استقطاب املتميزين من املتعاونين املمارسين في مجال تخصصات القسم للمشاركة في تدريس مقرراته.
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الجزء الثالث ---
أعضاء هيئة التدريس

أوال:
ً

عضو هيئة التدريس

تعريف:
أعضــاء هيئــة التدريــس هــم :األســاتذة واألســاتذة
المشــاركون ،واألســاتذة المســاعدون .ويلحــق بأعضــاء
هيئــة التدريــس هنــا المحاضــرون ،والمعيــدون.
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المهام والمسؤوليات األكاديمية:
1.1قبــول العــبء التدري�ســي املحــدد مــن قبــل مجلــس القســم أو رئيســه والتقيــد بــه ،والقيــام باملهــام األكاديميــة
املوكلــة إليــه بانضباطيــة وكفــاءة.
2.2التعــرف علــى املعلومــات الــواردة فــي وصــف املقــرر وتطبيقهــا ،وإتبــاع القواعــد والتعليمــات املعتمــدة فــي املقــرر
التــي يدرســها.
3.3التعــرف علــى الكفايــات املطلوبــة للتخــرج مــن برنامــج طــب وجراحــة األســنان وأخذهــا بعيــن األعتبــار أثنــاء
التدريــس وتقويــم الطلبــة.
4.4االمتثال لقواعد وتنظيمات القســم والكلية والجامعة ذات الصلة أثناء تأدية األنشــطة األكاديمية املســندة
إليه ،وتســهيل عملية انفاذها وتطبيقها.
5.5تزويــد الطلبــة بأفضــل املعــارف والقــدرات التدريبيــة ذات الصلــة خــال املناشــط العلميــة للمقــررات التــي
يدرســها.
6.6املحافظة على إشراف قريب ودقيق للطلبة أثناء تأديتهم للمهام التدريبية في املقررات املعملية أو السريرية.
7.7االمتثال لتوجيهات الكلية في ما يتعلق باالستفادة من املوارد التعليمية وطرق التدريس.
8.8تثبيت الجدول الزمني الشخ�صي على املكتب والتقيد بالساعات املكتبية املعلنة.
9.9أداء مهمــة اإلرشــاد األكاديمــي للطلبــة املخصصيــن لــه ،اســتنادا إلــى التنظيمــات املعتمــدة مــن قبــل الكليــة،
وتقديــم املشــورة لهــم.
1010االجتهــاد أن تقــوم عمليــة تقويــم الطلبــة علــى معايي ــرعادلــة وواضحــة ومعلنــة تضمــن تقويــم حقيقــي ملســتوى
الطالــب األكاديمــي ،والرفــع بنتائــج التقويــم علــى النحــو املطلــوب فــي املقــرر.
1111اإلبــاغ عــن إي إخفــاق غيــر متوقــع مــن الطالــب ،مثــل الضعــف األكاديمــي أو ســوء الســلوك أو الغيــاب إلــى
ً
مقــرر املــادة أو رئيــس القســم وفقــا للتنظيمــات املعتمــدة فــي الكليــة.
1212االمتثال لجداول املراقبة في االختبارات واتباع القواعد والتعليمات من الكلية بهذا الخصوص.

ً
1313املشــاركة فــي تدريــس طلبــة الدراســات العليــا وأطبــاء االمتيــازواملتدريبيــن فــي البرامــج املختلفــة فــي الكليــة وفقــا
ملــا يحــدده مجلــس القســم أو رئيســه.
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1414تحديــث مـعلومات ــه باستم ــرارعــن اللوائــح واألنظم ــة التــي تحكــم املناشــط األكاديميــة علــى جمي ــع املستوي ــات
( املقــرر ،والقســم ،والكليــة ،والجامعــة).
1515حضور برامج تطويرمهارات أعضاء هيئة التدريس التي تنظمها الكلية والجامعة واملشاركة فيها.
1616الســعي إلــى تحقيــق التطويــراملســتمرللمعلومــات واملهــارات املهنيــة فــي مختلــف الجوانــب األكاديميــة ،بمــا فــي
ذلــك التعليــم والتعلــم والتقويــم ،وذلــك لتلبيــة معاييــراألداء األكاديمــي املتوقــع مــن قبــل الكليــة والجامعــة.
1717ممارسة وتشجيع ثقافة العمل الجماعي والتعاون مع الزمالء في البيئة األكاديمية.

المهام والمسؤوليات اإلدارية:
1.1التعرف على الرؤية والرسالة والقيم واألهداف اإلستراتيجية للكلية والجامعة.
2.2تنفيذ املجاالت ذات الصلة من الخطة االستراتيجية للكلية والجامعة.
3.3التقيد بجميع السياسات واإلجراءات املطبقة من قبل القسم والكلية والجامعة.
4.4تقديم املساعدة اإلدارية للقسم أو الشعبة أو املقرر الذي يدرس فيه.
5.5الحضور واملشاركة بفاعلية في اجتماعات مجلس القسم.
6.6املساهمة بشكل فاعل في اللجان والوحدات قي القسم والكلية والجامعة.
7.7املساهمة في استبانات التطويروالجودة التي تجريها الكلية أو الجامعة.
8.8أخذ زمام املبادرة في اقتراح البرامج والسياسات والخطط لتحسين األداء في بيئة العمل في الكلية.

المهام والمسؤوليات السريرية:
1.1مراعاة أخالقيات املمارسة الطبية املنصوص عليها في وثيقة (أخالقيات املهن الصحية).
2.2مراجعة دليل العيادات في الكلية واالمتثال للقواعد والتنظيمات التي تقرها إدارة العيادات.
3.3القيام باألعباء السريرية التي يكلفه بها مديرالعيادات أو رئيس القسم.
4.4االطمئنــان علــى ســامة املريــض وجــودة الخدمــات املقدمــة لــه أثنــاء الحصــص الســريرية األكاديميــة وغيــر
األكاديميــة.
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المهام والمسؤوليات البحثية:
1.1مراقبــة اإلرشــادات األخالقيــة املعتمــدة مــن الكليــة والجامعــة ذات الصلــة بالبحــث العلمــي واالمتثــال بهــا
خــال كافــة خطــوات وأوجــه النشــاطات البحثيــة.
2.2إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال تخصصه املنهي.
3.3ممارسة وتشجيع ثقافة العمل الجماعي والتعاوني مع الزمالء في البيئة البحثية.
4.4السعي إلى نشرأعماله البحثية في مجالت علمية محمكة ومرموقة.
5.5العمل على عرض أعماله البحثية في لقاءات علمية بارزة.
6.6توضيح انتماؤه للكلية والجامعة في النشرالعلمي أو تقديم املحاضرات.

المهام والمسؤوليات تجاه المجتمع:
1.1املشاركة في أنشطة خدمة املجتمع وتقديم الخدمات االستشارية املسندة إليه من قبل الكلية أو الجامعة.
2.2مراعــاة وطــرح املشــكالت الرئيســية املتعلقــة بصحــة الفــم فــي املجتمــع خــال أنشــطتة البحثيــة وخاصــة ذات
الصلــة بحقــل تخصصــه.
3.3نشــروممارســة ثقافــة تعزيــزصحــة الفــم والوقايــة مــن املشــكالت الشــائعة فــي املجتمــع املتعلقــة بصحــة الفــم
واألســنان.
4.4املشاركة في أنشطة التعليم املستمرالتي تستهدف أفراد املجتمع والتي تحددها الكلية أو الجامعة.
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المهام والمسؤوليات األخالقية:
يجــب علــى عضــو هيئــة التدريــس أن يمتثــل لجميــع املبــادىء األخالقيــة ومعاييــر الســلوك التــي وضعتهــا الكليــة
والجامعــة فــي كافــة النشــاطات األكاديميــة وغيــر األكاديميــة .ومــن أمثلــة هــذه املســؤوليات األخالقيــة.
1.1املســاهمة بفعاليــة فــي النهــوض برســالة الكليــة والجامعــة مــن خــال املحافظــة علــى أعلــى مســتويات التدريــس
والبحــث العلمــي.
2.2املساهمة بفعالية في تحقيق األهداف االستراتيجية للكلية والجامعة.
3.3التقيد وااللتزام بالقيم الجوهرية للكلية والجامعة.

ً
4.4إظهــار االحتــرام للطلبــة كأفــراد ومراعــاة عضــو هيئــة التدريــس لــدوره باعتبــاره قــدوة ومستشــارا أكاديميــا
بالنســبة لهــم.
5.5مراعــاة اإلنصــاف والعدالــة عنــد التعامــل مــع الطلبــة وزمــاء املهنــة واملوظفيــن وتجنــب أي قــول أوفعــل يظهــر
منــه التمييــزبينهــم علــى أســس شــخصية أو تعســفية.
6.6ممارسة األمانة الفكرية أثناء تأدية الواجبات واملسؤوليات األكاديمة وغيراألكاديمية.
7.7احتــرام الطابــع الخــاص للعالقــة بيــن عضــو هيئــة التدريــس والطالــب ،وتجنــب أي اســتغالل أو مضايقــة
للطلبــة أو معاملــة متحيــزة ضدهــم.
8.8حمايــة الحريــة األكاديميــة للطلبــة ،وتجنــب إهانتهــم أو تثبيطهــم بســبب األداء األكاديمــي أو طرحهــم
لالستفســارات.
9.9إجــراء التقويــم للطلبــة علــى الخطــوات التدريبيــة ومتطلبــات املقــرر دون أي تأخيــرغيــرمبــرر ،وتقديــم تقاريــر
منتظمــة للطلبــة أنفســهم عــن أدائهــم األكاديمــي.
1010االبتعــاد عــن جوانــب االحتيــال فــي البحــث العلمــي ،والتــي منهــا :التلفيــق أو التزويــرأو االنتحــال مــن املنشــورات
البحثيــة ،أو ســرقة البيانــات البحثيــة مــن اآلخريــن ،أو أي ممارســة أخــرى تنحــرف عــن املعاييــراملتعــارف عليهــا
داخــل املجتمــع البحثــي سـ ً
ـواء أثنــاء اقتــراح البحــوث أو إجراءهــا أو نشــرها.
1111حمايــة ســمعة الكليــة والجامعــة مــن خــال املحافظــة علــى املعاييــراملهنيــة وتجنــب أي قــول أو فعــل قــد يســيئ
إلــى ســمعتها.
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1212مراعاة حرية التعبيروإظهاراالحترام آلراء اآلخرين خالل النقاشات وتبادل األفكار.
1313تجنب استغالل اسم الكلية أو الجامعة في سبيل الحصول على منافع ومصالح شخصية.
1414اإلفصــاح عــن أي مصالــح ماليــة فــي الشــركات أو املؤسســات التجاريــه التــي تقــدم خدمــات أو
ً
منتجــات للكليــة أو تتعامــل معهــا ماليــا بــأي شــكل مــن األشــكال.
1515مراعــاة أوقــات الــدوام الرســمي واالمتنــاع عــن العمــل لــدى أي جهــة خــارج الجامعــة مــن دون
الحصــول علــى املوافقــة املســبقة.
1616املســاهمة فــي املحافظــة علــى ممتلــكات الجامعــة وتجنــب أي عمــل قــد يــؤدي إلــى تبديدمــوارد
الجامعــة أو ســوء اســتخدامها.
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ً
ثانيا :مقرر المادة

تعريف:
هــو عضــو مــن هيئــة التدريــس الــذي يكلفــه رئيس القســم
بــإدارة شــؤون مقــرر دراســي وفــق المهــام والصالحيــات
المنصــوص عليهــا.
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مهام مقرر المادة:
 1.1تصميــم وإعــداد وصــف املقــرر ( )Course Specificationبحســب نمــاذج ومواصفــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم
واالعتمــاد األكاديمــي ،وبمــا يحقــق رســالة وأهــداف البرنامــج ويراعــي توصيــات القســم بشــأن التقريــر النهائــي
للمقــرر فــي العــام الدرا�ســي الســابق لتدريــس املقــرر.
2.2التنســيق املبكــر مــع رئيــس القســم ومقــرر املــادة فــي الجانــب اآلخرفــي حــال اختــاف مقــرر املــادة بيــن فرعــي
الكليــة للطــاب والطالبــات بشــأن وصــف املقــرر وتوحيــده.
3.3عــرض وصــف املقــرر علــى مجلــس القســم ملناقشــته وإجــراء التعديــات الالزمــة حســب التوصيــات التــي
يتخذهــا القســم إلقــراره قبــل بــدء الدراســة.
4.4التواصــل املبكــرمــع املشــاركين فــي تدريــس املقــرر وتعريفهــم بمهامهــم املوكلــة إليهــم ومحتويــات وصــف املقــرر
بمــا فــي ذلــك فلســفة التدريــس فــي املقــرر وأهدافــة وطــرق التقويــم املتبعــة فيــه والجــدول الزمنــي لــه.
5.5عقــد اللقــاء التعريفــي باملقــرر مــع الطلبــة فــي بدايــة تدريــس املقــرر إلطالعهــم علــى محتويــات وصــف املقــرر
واإلجابــة علــى استفســاراتهم.
6.6رفــع محتويــات املقــرر علــى موقــع إدارة التعلــم اإللكترونــي بالجامعــة واســتخدامه للتواصــل مــع الطلبــة
.Learning Managerment System
7.7إعطــاء مــا ال يقــل عــن  %30مــن محاضــرات املقــرر واملشــاركة فــي جميــع الحصــص العمليــة أو الســريرية للمقــرر
مــا عــدا املقــررات املشــتركة بيــن األقســام التــي تختلــف بطبيعتهــا عــن املقــررات ذات التخصــص الواحــد.
8.8االلتــزام بتطبيــق كل مــا ورد فــي وصــف املقــرر مــن مفاهيــم وإجــراءات تعليميــة وتقويميــة وإداريــة بمــا فــي ذلــك
توزيــع درجــات املقــرر واملحافظــة علــى تنفيــذ الجــدول الزمنــي ملناشــط املقــرر كمــا وردت فــي الوصــف.
9.9تطبيق اللوائح واألنظمة الجامعية والتوجيهات الداخلية في الكلية املتعلقة بشؤون املقرر.
1010إدارة شــؤون املقــرر بمــا يخــدم األهــداف املعلنــة لــه واتخــاذ كافــة التدابيــرالالزمــة لالطمئنــان علــى ســيراملقــرر
بالشــكل املتوقــع وبمــا يتطلبــة األمــرمــن تنســيق مــع رئيــس القســم وإدارة العيــادات أو املعامــل.
1111املتابعــة واإلشــراف علــى حفــظ املمتلــكات الجامعيــة وســامتها وعــدم إهــدارمــوارد الجامعــة واملحافظــة علــى
نظافــة مرافقهــا أثنــاء مناشــط املقــرر ونشــر هــذه الثقافــة بيــن املشــاركين فــي تدريــس املقــرر ورفــع تقريــر إلــى
رئيــس القســم بــأي مخالفــة أو قصــور فــي هــذا الجانــب.
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1212املتابعــة الدقيقــة لســير املقــرر ،واالطمئنــان علــى وجــود مراقبــة قريبــة ودقيقــة مــن املشــاركين فــي املقــرر
لجميــع الخطــوات التدريبيــة املعمليــة أو الســريرية التــي يؤديهــا الطلبــة ،وحفــظ النظــام أثنــاء مناشــط املقــرر
املختلفــة ،ومتابعــة أداء وتحصيــل الطلبــة  ،والتعامــل مــع حــاالت الضعــف األكاديمــي أو الغيــاب املتكــرر أو
ســوء الســلوك بحســب اللوائــح واألنظمــة الجامعيــة واإلجــراءات املتبعــة فــي القســم والكليــة.
1313الرفــع إلــى رئيــس القســم بقوائــم الطــاب املســتحقين للحرمــان بســبب تجــاوز نســبة الغيــاب املحــددة بحســب
الالئحــة الجامعيــة املنظمــة.
1414اإلشــراف علــى ســامة املر�ضــى فــي املقــررات الســريرية والتأكيــد علــى املشــاركين فــي التدريــس املقــرر الستشــعار
هــذه املســؤولية واتخــاذ كافــة التدابيــرالالزمــة لتحقيقهــا.
1515متابعــة انضبــاط أعضــاء هيئــة التدريــس املشــاركين فــي تدريــس املقــرر ،وإطــاع رئيــس القســم علــى أي قصــور
فــي هــذا الجانــب.
1616إعــداد كافــة االختبــارات املتعلقــة باملقــرر بمــا يخــدم أهــداف املقــرر ومخرجــات التعلــم املتوقعــة مــن املقــرر،
والتنســيق مــع املشــاركين فــي تدريــس املقــرر قبــل إعــداد االختبــارات بوقــت كاف للحصــول علــى األســئلة
املتعلقــة بالجــزء الخــاص بمشــاركتهم.
1717تســليم نســخة مــن االختبــارالنهائــي الكتابــي إلــى رئيــس القســم لالطــاع والتوجيــه بمــا يلــزم بحســب السياســة
املتبعــة فــي القســم ملراجعــة أســئلة االختبــارات النهائيــة.
1818تصحيــح جميــع اختبــارات املقــرر ورصــد الدرجــات النهائيــة علــى بوابــة النظــام األكاديمــي وتســليمها إلــى رئيــس
القســم العتمادهــا.
1919تســهيل مهمــة فريــق وكالــة الكليــة للتطويــروالجــودة والتعــاون فــي إجــراء االســتبانات الالزمــة املتعلقــة باملقــرر
ً
للطلبــة وللمشــاركين فــي تدريــس املقــرر ولــه شــخصيا.
2020إعــداد التقريــرالنهائــي للمقــرر بحســب نمــاذج ومتطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي مــع
اعتبــار التغذيــة الراجعــة مــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس املشــاركين فــي التدريــس عــن املقــرر ،وعرضــه
علــى مجلــس القســم قبــل نهايــة العــام الدرا�ســي.
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ً
ثالثا:

عضو هيئة التدريس

المشارك في تدريس مقرر
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تعريف:
هــو عضــو هيئــة التدريــس  ،غيــر مقــرر المــادة الــذي يكلفه
رئيــس القســم بالمشــاركة فــي القيــام بمهــام تعليميــة
فــي أحــد المقــررات الدراســية
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مهام عضو هيئة التدريس المشارك في تدريس مقرر:
1.1التعرف على املهام املوكلة إليه في املقرر عن طريق التواصل املباشرمع مقرر املادة والقيام بها.
2.2فهــم واســتيعاب وتطبيــق فلســفة التدريــس فــي املقــرر وأهدافــه وطــرق التقويــم املتبعــة فيــه والجــدول الزمنــي
لــه بحســب وصــف املقــرر املعتمــد مــن مجلــس القســم.
3.3االلتزام بالتعليمات والتنظيمات الخاصة باملقرر ومساعدة مقرر املادة على تطبيقها.
4.4تطبيق اللوائح واألنظمة الجامعية والتوجيهات الداخلية في الكلية املتعلقة باملهام املوكلة إليه في املقرر.
5.5االطمئنــان علــى ســامة املر�ضــى أثنــاء اإلشــراف الســريري علــى الطلبــة فــي املقــررات الســريرية ،ومراقبــة
الخطــوات العالجيــة التــي يؤديهــا الطلبــة عــن قــرب وبدقــة ،والتدخــل بتقديــم الخدمــة العالجيــة إذا اســتدعى
األمــر ذلــك ،وعــدم اإلنصــراف مــن الحصــة الســريرية إال بعــد مغــادرة املر�ضــى املخصصيــن للطلبــة الذيــن
يشــرف عليهــم فــي الحصــة الســريرية.
6.6مســاعدة مقرر املادة في إدارة شــؤون املقرر بما في ذلك حفظ النظام داخل القاعة أثناء إعطاء املحاضرة،
وتقويــم الطلبــة أثنــاء الحصــص املعمليــة أو الســريرية ،ووضــع األســئلة علــى الجــزء الخــاص بمشــاركته،
واملراقبــة علــى اختبــارات أعمــال الســنة.
7.7التعــاون مــع فريــق وكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة ومــع مقــرر املــادة فــي إجــراء االســتبانات الالزمــة املتعلقــة
باملقــرر.
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