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قرر تشممممايل سبا ون  وً،به نظوم سبمم ل ة اى سبصممممت يو   ن رئيس قسممممو  الح سب وبمممم     و إ

 ل سبتوبي:  وبقسو  اى سب  سبخوصة

 

  مالنة من: األكاديميلجنة اإلرشاد 

 

 رئيسا   د.  بدهللا  يهون 

  ضلسً  د. غوب  سبشمري

  ضلسً  د. فهد سببايهي

  ضلسً  أ. م مد سألمير

  ضلسً  أ. بايمون خدرج

 
 مهام اللجنة:من 

 

 تلجيه  إرشود سبطتب من سب و ية سألكوديمية  ن طريق:

 .وضع خطة االرشاد االكاديمي الشامل -1

  قد بقو  مفتلح مع سبطابة سب دد بغويو  سإلرشود  سبتعورف. -2

 سالضوفة  سبمعودال   سختيور تلجيه سبطتب من سب و ية سألكوديمية  شأن سب ذف  -3

 ملسد سبدرسبة.

سبت سيق مع مرشدي سبطتب  شأن سبمشات  سبطت ية  سبعمل  اى  اهو. مع سبتلجيه  -4

  عقد سجتمو و  مع سبطابة ألخذ مت ظوتهو.
 

 وبقسو مالنة من : لجنة التعيينات  

 

 رئيسا   تركي التميمد. أ.

   ضلسً  فوئز سبق طونيد. 

  ضلسً  سب بريند. م مد 

  ضلسً  د. جوزح سبع زي

  ضلسً  د.  بدهللا  يهون

 
 مهام اللجنة:من 

سب ظر في سبطابو  سبمقدمة باقسو بشغل  ظيفة  ضل هيئة سبتدريس في سبقسو  من في  -1

  امهو من سبم وضرين  سبمعيدين  وبقسو.



 بهو.إجرس  سبمقو ت  سبشخصية مع من تتلسفر فيهو شر ط شغل سبلظيفة سبمرشح  -2

 سبتلصية  إبقو  م وضرة  ومة من سبمرشح باتعيين. -3

إ دسد تقرير شومل  وب توئج سبتي تلصات إبيهو سبا  ة  شأن كل متقدح  اى  دة  رفعه  -4

 بصو   سبصت ية.

 إ دس  سبرأي فيمو ي ول با  ة من صو   سبصت ية. -5
 

  باقسو مالنة من :الدراسية والمناهج لجنة الخطط 

 

 رئيسا   عمرو طلبةد. 

  ضلسً  م مد سب برين د.

  ضلسً  د.غوب  سبشمري

  ضلسً  د. ظوفر سبمخودمة

  ضلسً  بعد سبعتيبيأ.

  ضلسً  أ. م مد إيوز  سين

 
 مهام اللجنة:من 

سبتعديت  سبم وببة  ايهو   د   إدخولدرسبة  متو عة سبخطط سبدرسبية في سبقسو  -1

 سب وجة.

 في سبقسو مع س تيوجو  بلق سبعمل.ضبط  مرسقبة ملسئمة سبخطط سبدرسبية  -2

ً باتطلرس  سبعامية في   إدخولمتو عة تلصيف سبمقررس   -3 سبتعديت  سبم وببة  فقو

 م ول سالختصوص.

ت ديث سب زح  إبىسب وجة  إقرسرمتو عة ت ديث سبتمورين سبعماية بامقررس   كذبك  -4

 سببرم ية سبمستخدمة في سبعماية سبتعايمية  سبرفع  ذبك.

 سبتعو ن سبعامي مع مؤبسو  قطوع سأل مول  سباايو  سألخرى. إقرسرآبيو  -5

 سالختصوصية في ماتبة سبااية  رفع سبتلصيو   ذبك. تلفر سبات متو عة ت ديث  -6

 شأن سبمؤتمرس  سبعامية  سب د س    رش سبعمل  غيرهو  سألنشطةسبت سيق مع ب  ة  -7

 من سبفعوبيو  سبعامية.

 باقسو.إ دسد سب دس ل سبدرسبية  -8

 تلزيع سبع   سبتدريسي مع مرس وة سبتخصص. -9

 تقسيو سبشع    د سبضر رة. إماونيةسب ظر في  -10

 تحديث المناهج الدراسية بما يتناسب مع سوق العمل. -11

 الرفع باإلحتياجات الالزمة من كتب و مراجع وبرمجيات. -12

ية تطوير المناهج والمقررات  -13 ما يتع ر بنل التنسيييييييير مع مدرسيييييييي المقررات ب

 راسية.الد



 مالنة من :الجودة  لجنة 

م مد سبمعويطةد أ.  رئيسا   

  ضلسً  د. م مد  يهون

  ضلسً  أ.بايمون خدرج

  ضلسً  أ. خلرسح شمسي

 
 مهام اللجنة:من 

 تقديو سالقترس و   سبتصلرس  بتطلير سبعماية سبتعايمية  وبقسو. -1

سببرسمج  وبقسممو  أهدسفتقييو سبخطط سبدرسبممية  وبممتمرسر  درسبممة مدى ت وبممبهو مع  -2

  تقديو مقتر و  سبتطلير.

  ضع سب موذج سبخوصة  وبخطة سبدرسبية  ت ديثهو. -3

 إقرسرمسممممممموندة ب  ة تطلير  متو عة سببرسمج  سبخطط سبدرسبمممممممية في  ماهو   د  -4

 سبتعديت   اى سبخطة.  م وقشتهو  مرسجعتهو.

 سبتعايمية.سبعمل  اى تطبيق معويير سب لدة سبمقررة من سب ومعة في سبعماية  -5

 خ ر فرص التدريب الميداني لطالب القسم. العمل ع ى -6

  سألكوديمية سبدس مة باعماية سبتعايمية. سإلدسريةبيق معويير سب لدة في سب لس ي طت -7

 سبت سيق سبمستمر مع ب  ة سب لدة في سبااية. -8

 ت هيز سالبتبيونو  سبمطال ة من قبل  كوبة سبااية باتطلير  سب لدة. -9

 سببرنومج سبس لي. ت هيز تقرير -10

 

  االيزو لجنةISO : مالنة من 

 

 رئيسا   محمد أمون .دأ.

  ضلسً  أ. م مد ملسفي

  ضلسً  أ. إ  وز شاي 

 
 مهام اللجنة:

 سبت سيق مع ب  ة ساليز  في سبااية. .1

 إ دسد دبيل سإلجرس س  سبخوصة  وبقسو.  .2

 مرسجعه جميع سب موذج سبخوصة  وبقسو. .3

 متو عة ماف ساليز  في سبقسو  تاايف من يازح البتامول أي إجرس .  .4

 .سدسرة ت فيذ سبخطة سالبترستي ية .5

 إعداد تقارير األداء وانجازات القسم. .6

 



  مالنة من : مصادر التعلم في القسملجنة 

 

 رئيسا   أحمد  التميمد. 

 سً  ضل م مد سألمير. أ

  ضلسً  طورق سبمطيريس. 

  ضلسً  أ. مرسد أ ل  مة

 
 مهام اللجنة:من 

بلسئح  أنظمة  تلجيهو  خوصمممممة   تطبيق مو يرد من سب هو  سبمختصمممممة من -1

 .  مركز مصودرسبتعاو

سبمركز،  تقديمهو إبى   ضمممممع سبخطط سبسممممم لية سبتي تؤدي إبى ت قيق أهدسف -2

 .ال تمودهو رئيس سبقسو

القترسح مو ي توجه سبمركز من  سبقسوفي  سبتدريسيةسبهيئة  س ضو  سبتشو ر مع -3

يوجو  سبتعايمية  رسمج سبقسمممممممومصمممممممودرسبتعاو  أنلس هو سبتي تخدح  ،  سال ت

،  مو يتطابه ذبك من ت هيزس  ضر رية،  كل مو يسو د  اى ت قيق وبقسوفي

 سبعمل  وبتعو ن مع سب هو  سبمختصممممة  اى تلفيرت  متو عة  أهدسف سبمركز،

 .إجرس س  تأمي ه  سب صلبعايه

 سبطتب  مو يصل إبى سبمركز من مصودر  س ضو  سبهيئة سبتدريسيةتعريف  -4

 .تعاو جديدة

 .سبتتح مصودر سبتعاو  تس ياهو  وبطرق سب ظومية سبخوصة  هو -5

سمممم ل  ذبك   دمو تسمممم   سبتسمممم يل مصممممودر سبتعاو سبتي يتو خصمممممهو من  -6

 مصمممودر سبتعاومركز   مذكرستربممممية، أ   ملج  م وضمممر معتمدة من ب  ة

 .تفيد سبتاف أ  سبفقد، أ  سإلرجوع

سالهتموح  وبد ريو  )صممممم ف أ  م ت ج  تسممممم يل  صممممملبهو في سبسممممم ل  -7

 .سبخوص  هو أ الً أ ل

بمعالمو  سبخوصممة  ذبك في سبسمم ل إ صممو  نشمموطو  سبمركز  ذبك  تد ين س -8

 رفعه سبى سبمركز سنشممطة ن  فصممايسبمخصممص بهذسسبغر ،  إ دسد تقرير 

 .رئيس سبقسو

ت ظيو  مايممة إ ممورة مصممممممممودر سبتعاو سبقممو اممة بم ممورة  متممو عممة سبمعممور م هممو  -9

 . إرجو هو في سبمل د سبم دد  سبمطوببة

أنلسع مصمممممممودر سبم وفظة  اى ملجلدس  سبمركز  سبع وية  سمممممممتمة جميع  -10

 .سبتعاو

 .إجرس   ماية سب رد سبس لي   مل سبم وضر سبتزمة بذبك -11

http://www.edc.gov.sa/lrc


رئيس سبقسممممممو إ دسد تقرير بمممممم لي  ن سبمركز  س تيوجوته   رضممممممه  اى  -12

 في م اس سبقسو. بم وقشته  س تمودت

 متو عة سبقو و  سبدرسبية  سبمعومل  معوب ة سب لسقص سن  جد . -13

مختافة مثل نظوح سدسرة سبتعاو  سبسممبلرة متو عة مدى سبممتخدسح مصممودر سبتعاو سب -14

 سبذكية  غيرهو.

 .سالشرسف  اى تقييو مصودر سبتعاو من قبل سبطابة  هيئة سبتدريس -15

 

 

  مالنة من : التطوير المستمرلجنة 

 

 رئيسا   . بعد سبعتيبيأ

  ضلسً  . بايمون خدرجأ

  ضلسً  فهد سبعتيبي .أ

  ضلسً  أ. م مد ملسفي

  ضلسً  أ. أبومة سبصوئغ

 
 مهام اللجنة:   من 

والترتيب لعقد أو المشييييييياركة في الموتمرات وور  العمل والندوات  اإلعداد -1

 .والمحاضرات العامة

 التواصل مع طالب القسم لدعم أنشطة الطالب الع مية والثقافية. -2

 تجهيز البيانات واألخبار لتحديث موقع القسم االلكتروني بصورة دورية. -3

 

 

 مالنة من : الطالب والخريجين لجنة متابعة شئون 

 

ً  د. فهد سببايهي  رئيسو

  ضلسً  نوصر سبد بري .أ

  ضلسً  أ. بايمون خدرج

 
 مهام اللجنة:   من 

  يونو  سبطتب سبخري ين من سبقسو. إ دسد -1

 متو عة  يونو  جهو  سبعمل باخري ين  م والتهو. -2



بخري ي سبقسممممو سبتلسصممممل مع سبخري ين  رصممممد آرسئهو في مسممممتلى سبتأهيل  -3

  تس يل مقتر وتهو.

 لل مسممتلى خري ي  أرسئهوجهو  سبعمل بالقلف  اى  دسرس إسبتلسصممل مع  -4

 سبقسو بتبتفودة م هو ال قو في  ماية تطلير خطط سبقسو.

 خاق فرص  مل جديدة. إماونيةتقديو مقتر و   لل  -5

 

  مالنة من :المعيدين والمبتعثين لجنة متابعة شئون 

 

 رئيسا   سبعريفيد. بدسبعزيز 

  ضلسً  د.  بيد سب مي 

  ضلسً  خوبد سبرسجح د.

 
 مهام اللجنة:   

 متو عة سألملر سبمتعاقة  وبمعيدين  سبمبتعثين  وبقسو. -1

 درسبة طابو  سبمتقدمين بم تعوث. -2

 

  مالنة من العلميلجنة البحث 

 

 رئيسا   د. فائز القحطاني

  ضلسً  د. أ مد سبز بيأ.

  ضلسً  م مد  يهوند.

  ضلسً  جوزح سبع زيد. 

 

 مهام اللجنة:   

 متابعة واقع النشاط الع مي في القسم من موتمرات أو نشر أبحاث. -1

 سبقسو. أ ضو  وبب لث سبتي يشترك فيهو  إ صوئيةتقديو  يونو    -2

متو عة نشممموط سبمؤبمممسمممو  سبتي تع ى  وبب ث سبعامي دسخل سب ومعة  خورجهو  -3

  تقديو خدمو  سبمسوندة أل ضو  سبقسو.

 

 

 

 

 



 

 

 

  مالنة من: والجداول الدراسية االختباراتلجنة 

 

 رئيسا   د.ظافر المخادمة

  ضلسً  د. مر  طابة

  ضلسً  أ. مرسد أ ل  مه

  ضلسً  أ. م مد ملسفي

  ضلسً  أ.بايمون خدرج

 
 مهام اللجنة: 

  رنومج سالختبورس  سبشهرية  سب هوئية. إ دسد -1

 ت ظيو  رنومج سبمرسقبو  بتختبورس  سبشهرية. -2

 سب موذج سبخوصة  والمت ونو   سبممت  ين سبدسخايين  سبخورجيين. ضع  -3

 ت ظيو سمت ونو  سبمقررس  متعددة سبشع . -4

 سب ظر في س ترسضو  سبطتب سبمتعاقة  وب توئج. -5

 تلزيع سبمقررس   ت هيز سب دس ل سبدرسبية أل ضو  سبقسو. -6
 

 

  مالنة من:الترقيات لجنة 

 

 رئيسا   د. تركي التميمأ.

  ضلسً  سبمعويطةأ.د م مد 

  ضلسً  أ.د. م مد آملن

  ضلسً  د.  بدسبعزيز سبعريفي 

 

 مهام اللجنة: 

 من قبل عضييييو هيلة التدريل بالقسييييم االطالع ع ى األوراق المقدمة ل ترقية .1

 والتأكد من اكتمالها.

 إعداد التقارير الخاصة والرفع بها لرليل القسم.  .2

 

 

 



 

 

 

  مالنة من: والخريجيناإلحصائيات والمعلومات لجنة 

 

 رئيسا   د.محمد الجبرين

  ضلسً  د. أ مد سبتميو

  ضلسً  أ.بايمون خدرج

  ضلسً  س. فهد سبعتيبي

 
 مهام اللجنة: 

 إعداد جميع اإلحصاءات الخاصة بالقسم. .1

 باإلحصاءات والرفع بها لرليل القسم. التقارير الخاصةإعداد  .2

 التنسير من الوحدات األخرى بالك ية بما يخص اإلحصاءات.  .3

  . يونو  سبطتب سبخري ين إ دسد .4

 

  مالنة من:مشاريع التخرج لجنة 

 رئيسا   د. غوب  سبشمري

  ضلسً  د. فوئز سبق طوني

  ضلسً  د.  بيد سب مي 

  ضلسً  د. جوزح سبع زي

 
 مهام اللجنة: من 

 وضع خطة مشاريع التخرج .1

 القسمعمل ندوات توعوية وتعريفية بمشاريع التخرج لط بة السنة  .2

 .وضع آلية واضحة لتنفيذ و تقييم المشروع .3

في  والطالب اسيييتالم عناوين المشييياريع المقترحة من أعضييياء هيلة التدريل .4

 .القسم واختيار المناسب منها حسب خطة القسم

بما يتناسب مع قدرات تنفيذها ع ى الطالب التي تم اعتماد توزيعها المشاريع  .5

 .الطالب واإلمكانات المتاحة

الدرجات  ه معورفعواعداد تقرير بذلك اإلشيييرال ع ى مناقشيييات المشييياريع  .6

 .النهالية لرلاسة القسم



المرفقة مع المشروع ومحتويات القرص المشروع قالب و شكل لوثيقة  اعداد .7

 .المدمج ل مشروع

 .ليل القسممن رالقيام بالمهام األخرى التي تك ل بها  .8

  من ةمالنلجنة التدريب الميداني: 

 

 رئيسا   سبتميوأ.د. تركي 

  ضلسً  د. أ مد سبز بيأ.

  ضلسً  خوبد سبرسجحد. 

 

 مهام اللجنة:من 

 وضع خطة التدريب الميداني .1

 تحديد فترة التسجيل ل تدريب الميداني .2

 .وفر المعايير التي يراها القسم الجهاتتوزيع الُمتدربين ع ى  .3

 .الُمتاحة لقبول الط بة الُمتدربين الجهاتالتنسير مع  .4

 .الُمتدربين  بةتوزيع الُمشرفين ع ى الط .5

والحرص ع ى حسييييين  االكاديميين والميدانيين ُمتابعة الُمتدربين والُمشيييييرفين .6

 عم ية التدريب.سير 

 .عقد لقاء مع الُمشرفين وإبالغهم بكل جديد .7

 .ادهم بعم ية التدريب الميدانيمع الط بة الُمتدربين وإرش اتعقد لقاء .8

التنسييير لحل أم مشييك ة تعترر سييير تدريب الطالب اثناء التدريب واتخاذ  .9

 .االجراءات الالزمة التي تخدم المص حة العامة

 .بما يخدم المص حة العامة والقسمتوثير العالقة بين جهات التدريب  .10

 .ل قسم الدرجات وتس يمها دال التقارير مع نهاية كل فصل ورصاستقب .11

  مالن من الشؤون اإلداريةلجنة: 

 رئيسا   ظوفر سبمخودمةد. 

  ضلسً   مر  طابةد. 

 

 مهام اللجنة:من 

 أمانة مج ل القسم. .1

 متابعة أعمال ال جان. .2



 إدارة وتنظيم أرشيل القسم. .3

 اإلتصاالت اإلدارية بالقسم. .4

 تقييم األداء ، واعداد التقارير الالزمة. .5

 

  مكون من التعامالت اإللكترونيةلجنة: 

ً   مر  طابةد.   رئيسو

  ضلسً  ظوفر سبمخودمةد. 

  ضلسً  أ.م مد ملسفي

 

 مهام ال جنة:من 

 التحديث المستمر لموقع القسم. -1

 ألعضاء هيلة التدريل بالقسم. LMSاإلشرال ع ى موقع  -2

 اإلشرال ع ى إعداد الم فات اإللكترونية لمقررات القسم. -3

 متابعة تحديث مواقع أعضاء هيلة التدريل. -4

 إعداد قاعدة بيانات عن القسم. -5


