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 ادلقدمة .1

لتزويد سوق العمل ابلكوادر اظتختصة يف بكليات اطتليج للعلوم االدارية واإلنسانية مبحافظة حفر الباطن  س قسم ادارة االعماليأتسمت       

ليتقن ، و اظتعارف و اظتهارات اظترتبطة ابلوظائف اإلدارية الطالب   ، وذلك من خالل العمل على اكساب مبساراتو اظتتعددة  إدارة األعمال

، األعماليل يف ادارة ة واحملاسبية واستخدام اضتاسب اآلاصتوانب اظتالي ىلابإلضافة االعامة االدارة  وأساسياتة االعمال االداريمعارف 

، من  وإدارهتا ولظواىر اليت تتعامل معوالرقابة وطرق البحث العلمي وتفسري اوالتخطيط  على مفاىيم القيادة االدارية والتسويق  بتدر الو 

 .يسعون للتميز و التطوير اظتستمر يف اصتوانب االكادديية و االداريةالذين أعضاء ىيئة التدريس  خالل

 نبذة عن القسم .2

دارية االعلومات اظت)نظم التالية :حد اظتسارات إدارة االعمال من خالل أبرامج دتنح درجة البكالوريوس يف أحد األقسام األكادديية اليت       

 مبجموع  الساعات التدريسية ، تتوزع الدراسة يف القسم على ذتان فصول دراسية /االدارة اظتالية/ احملاسبة ( اظتوارد البشرية  /تسويق ال /

( يةساعة تدريس 66 )وىل موحدة صتميع اظتساراتوزع اظتقررات على اظتستوايت األربع األتت و( ساعة  132على )صتميع مسارات القسم 

 24بواقع  ( يف اظتسار اظتختار من قبل الطالب ساعة أخرى 66)يتبقى للطالب ، ل اً دراسي اً مقرر  24ربع فصول دراسية بواقع موزعة على أ

ساعة  72اظتعلومات االدارية / سار نظم ساعة مب 78، ومن خالل خطة القسم يكون الطالب قد درس ما غتموعو : مقررًا دراسيًا آخر 

يز القسم ركساعة مبسار احملاسبة ، وابإلضافة اىل  ت 78ار االدارة اظتالية / سمبساعة  72 اعة مبسار اظتوارد البشرية /س 75سار التسويق / مب

ي و اضتاالت لملية من خالل التدريب العمحيرص على اظتهارات الع واألكادديية فهو كذلك لى جانب اظتعارف العلميةيف خطتو الدراسية ع

و يسعى القسم إىل تدعيم مسارات القسم ،  والتقييم يف وع اسًتاتيجيات التعليمعن تن فضالً ، الدراسية اليت تستخدم يف أغلب اظتقررات 

، مني البنية التحتية اظتالئمةالقاعدة العلمية فيو من خالل دراسة إمكاانت التوسع عرب فتح ختصصات جديدة ضمن غتال إدارة االعمال و أت

كفاءة أعضاء ىيئة التدريس يف القسم من خالل تدعيم  على مل القسم وذلك من خالل دراسة االحتياجات اظتطردة لسوق العمل ، كما يع

 وغريه من اجملاالت .  إاتحة الفرص أمامهم يف غتال التدريب
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 رؤية القسم .3
 .قليميظتنافسة على اظتستوى احمللي و األتنمية متطلبات سوق العمل و احتياجاتو و اوادر متميزة علمياً و مهنياً لإعداد ك     

 القسمرسالة  .4
 من إطار منافسة ويف أكادديية منظومة خالل من وذلك للخرجيني، اظتتكاملة الشخصية بناء يف ىماتس تعليمية خدمة تقدمي        

 اجملتمعية . والشراكة اظتهنية اظتسؤولية
 أىداف القسم .5

  :ادلعارف -أ
 اظتتعلقة األساسية والنظرايت وابظتبادئ األعمال ادارة مبجال ومنظّم متكامل وبشكل شاملة معرفة اطتريج لدى يكون 

 .وب
 ذات األخرى اظتهنية ابجملاالت ملما   و و ،ب اظتتصلة األخرى العلمية اجملاالت يف النظرايت و ابظتعارف ملماً  يكون 

 . العالقة
 التطورات يف التخصصات يف االدارية مبا يف ذلك الوعي العايل ابألحباث اضتديثة اظتتعلقة إبجياد  ثيكون ملمًا أبحد

 .االدارية  اضتلول للقضااي و زايدة اظتعرفة يف غتال التخصصات
 و كيفية ،  ي ابألنظمة و اللوائح االدارية والتنظيمية كمجال العلوم االدارية  وابظتتطلبات الفنية لوعلى وع يكون اطتريج

 استجابة للتغريات يف الظروف احمليطة. حتسني ذلك عرب 
 .:اإلدراكية  ادلهارات -ب

 اصتديدة واألدلة واظتفاىيم اظتعلومات يفهملو  ، اتءابالستقصا القيام اطتريج يستطيع . 
 التوجيو من - بسيط قدر مع - اإلدارية واظتشكالت القضااي من واسع   نطاق على النتائج يطبق. 
 اظتعلومات  ستخدمًا أشكااًل متنوعة من تقنيةدارية و التنظيمية اظتعقدة نسبيًا ميستطيع أن يبحث عن اظتشكالت اإل

 و اظتصادر األخرى.وربطها ابإلدارة 
  يقًتح حلواًل مبتكرة للمشاكل االدارية و التنظيمية مع مراعاة اظتعارف النظرية و اطتربات العلمية ذات العالقة وما يًتتب

 لى القرارات اظتتخذة.ع
  ًة بشكل مناسب مع حتديد اظتواقف اليت تتطلب اجياد حلول مبتكرةتميز استخدام الطرق االجرائية اظت على يكون قادرا 

 .العالقة ذات والعملية النظرية خلفيتو على يعتمد بشكل واالستجابة
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 ادلسؤولية :. ربمل على والقدرة اآلخرين مع التعامل مهارات - ج
 النظرية األفكار من االستفادة ويستطيع ، مناسب بشكل اظتهنية الربامج يف واظتبتكرة االعتيادية اإلجراءات يستخدم 

  . ةابداعي حلوال تتطلب اليت اضتاالت حتديد العالقة  يف ذات والعملية
  وإبداعية اللجان يف مواقف متنوعة تتطلب استجاابت مبتكرة عضويةديارس قيادة فرق العمل و. 
 سواًء أكان ذلك الشكل  بشكل مناسب عتا قضااي اليت تتطلب عناية خاصة وتتصدىيقوم ابظتبادرة يف حتديد ال

 من خالل العمل اصتماعي. انفرادي أو
 يستخدم وسائل إجياد اظتعلومات اصتديدة أو أساليب التحليل ، ويستطيع أن حيدد و  الذايت يتحمل مسؤولية تعلمو

 .اظتسندة إليوالزمة إلؾتاز اظتهام ال
  متوافقة مع القيم األساسية  م األخالقية بطرقاألحكااظتهنية اليت عتا عالقة ابلقيم و يتعامل مع القضااي األخالقية و    

      األخالقيات اظتهنية اظتتعارف عليها.و 
 العددية :. وادلهارات ، ادلعلومات تقنية واستخدام ، التواصل مهارات - د

 يطبقها وأن ، والتنظيمية االدارية واظتشكالت القضااي دراسة عند العالقة ذات والرايضية اإلحصائية األساليب حيدد 
 .الناجعة اضتلول واقًتاح اظتعلومات تفسري يف إبداعي بشكل

 اإلدارية للقضااي اظتناسبة العرض أشكال ويستخدم خيتار وأن ، األعمال منظمات يف وكتابياً  شفهياً  بفعالية يتواصل 
      .اظتختلفني وللمتلقني اظتختلفة والتنظيمية

 وإيصال اظتعلومات و األفكار  ل معتاد أكثر تقنيات اظتعلومات واالتصاالت مناسبة يف رتع و تفسرييستخدم بشك
  االدارية و التنظيمية.

 
 قيم القسم .6

 اصتودة والتميز. 
 القيادة و العمل اصتماعي. 
 اضترية األكادديية. 
  النزاىةالعدالة و. 
 الشفافية و اظتساءلة. 
 التعلم اظتستمر. 
 اإلبداع. 
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 نظام الدراسة يف القسم .7
عمال ة األرايدمشًتكة يف  قرراتالرابع م ىاظتستو  اظتستوى األول وحىت يدرس طالب قسم إدارة االعمال يف رتيع اظتسارات من

للمستوى  صوال لغوية ومهارات يف اضتاسب اآليل ، و الهارات اظتالعريب و والتحرير سالمية زية ومهارات االتصال والثقافة اإلواللغة اإلؾتلي
/ دارة مالية  اال/ بشرية الوارد اظت/ دارية االعلومات اظتنظم /تسويق ال إما )ادارة االعمال  مساراتتوجو الطالب إىل أحد يحيث اطتامس 
يف اظتسار  التخصص قرراتمشبعة مب أخرى تبدأ ابظتستوى اطتامس اىل الثامن  دراسة أربعة مستوايتل بعد ذلك يتجو الطالب  ( احملاسبة

 وحيث يتدرب الطالب يف دوائر حكومية أو شركات خاصة مع تقدديابلتدريب : ثامنال ى، وختتم الدراسة يف اظتستو اظتختار من قبل الطالب 
 لحصول على درجة  البكالوريوس يف  ادارة االعمال.ل خترجشروع ظت

 القسم : يف القبول شروط .8
القبول فيما اجراءات  لّخصتيحسب سياسة القبول و   شرعي( –)طبيعي يقبل القسم الطالب  اضتاصلني على شهادة الثانوية العامة 

 : يلي

 . يقل تقديره العام عن جيد أاليعادعتا على  ما العامة أو الثانوية على الطالب حصول -

 .القدرات اختبار درجةعلى  الطالب حصول -

 .مقابلة شخصية تتطلب اليت ترااساظت يف الشخصية اظتقابلة الطالب اجتياز -

 .الصحية و حسن السرية و السلوك ابللياقة الطالب دتّتع -

 مسائية.  أوالدراسة سواء أكانت صباحية  تضيهاتق اليت الزمنية الفًتات وفق للدراسة الطالب تفرّغ -

 يكون قد مضى على حصولو على اظتؤىل اظتطلوب أكثر من ستس سنوات.  أال -

 رلاالت عمل اخلرجيني : .9
 

 غتاالت عمل خرجيني إدارة االعمال مبساراتو اظتختلفة. 
 اضتكومية ( والوكاالت الوحدات – الوزارات( اضتكومية  اظتنظمات .  
 شركات – الدعاية شركات – والشركات كالبنو  : مثل و الصناعية اطتدمية  القطاع وحدات ( اطتاص القطاع منظمات 

.  اطتدمية الشركات - الصناعية الشركات – التجارية الشركات – االستشارية اظتكاتب – العامة العالقات – التسويق
 ..)وغريىا 

 وتطوعية خريية رتعيات من اظتدين القطاع منظمات . 
 و الكبرية اظتتوسطة اظتشروعات إدارة. 
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 الدراسيةاخلطة  .11
 : األعمالمج قسم ادارة انمتطلبات بر  

 اذلدف ادلتطلبات

التعبري الواضح ابللغة العربية ومهارات هتدف ىذه ادلتطلبات إىل إمداد الطالب ابدلفاىيم األساسية يف الثقافة اإلسالمية وادلقدرة على  متطلبات عامة

الصحة  وأساسياتنظمة وحقوق االنسان والعمل التطوعي وقضااي اجملتمع ادلعاصرة معرفة األ االتصال والتعامل ادلهين ابإلضافة اىل

 .واللياقة

العمل وادلسؤولية االجتماعية   وأخالقياتهتدف ىذه ادلقررات إىل االرتقاء دبهارة الطالب يف مهارات التعليم والتفكري والبحث  متطلبات قسم

 اب مهارات يف اجلوانب احملاسبية واالقتصادية .االدارية واكتسادلعلومات على اجلوانب اخلاصة ابلقوانني ونظم  وإطالعو

مث االرتقاء ابدلستوى  ادلسارابلتخصص من خالل دراسة الطالب مقررات أساسية يف   أتصيل وتنمية ادلفاىيم و ادلعارف اخلاصة متطلبات مسار 

 األكادديي عن طريق ربديد مسارات علمية .
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مسار نظم ادلعلومات اإلدارية.أواًل:   

 ادلستوى األول
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

111 MGT 3 مهارات االتصال - - 
111 INF 3 مهارات احلاسب وتقنية ادلعلومات - - 
111 MET  التعليم والتفكري والبحثمهارات  3 - - 
111 ENG 3 اللغة االجنليزية - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثاين
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

121 ECO 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي - - 
121 MGT 3 مبادئ إدارة األعمال - - 
111 MAT 3 مقدمة يف الرايضيات - - 
111 LAW 3 مبادئ القانون - - 

 - - 16 اجملموع
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 ادلستوى الثالث
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
211 QUA ( 1اإلحصاء اإلداري)  3 MAT 110 - 
211 MGT 3 قراءات اجنليزية يف إدارة األعمال ENG 111& 

MGT121 
- 

211 ECO 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 121 - 
211 MKT 3 مبادئ التسويق MGT121& 

ECO 121 
- 

111 ACC ساعة سبارين 2)+ - 3 مبادئ احملاسبة والتقرير ادلايل  
 - - 17 اجملموع

 
 ادلستوى الرابع

ادلقرر رمز رقم ادلقرر  مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر 
 - - 2 متطلب جامعة سلم - -

221 HRM 3 إدارة ادلوارد البشرية MAT 121 - 
221 FIN 3 مبادئ ادلالية ACC 111 - 
221 MIS 3 نظم ادلعلومات اإلدارية MGT 121& 

INF 111 
- 

221 QUA ( 2اإلحصاء اإلداري)  3 QUA 211 - 
231 ACC 3 مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية ACC 111 +(2 )ساعة سبارين  

 - - 17 اجملموع
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 ادلستوى اخلامس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

311 MGT 3 حبوث علمية MAT 110& INF 111 - 
311 MIS ( اسس اخلوارزميات والربرلةE) 3 INF 111 - 
312 MIS 3 ربليل وتصميم النظم MIS 221 - 
326 LAW 3 القانون التجاري LAW 121 - 
314 MIS 3 إدارة سلسلة اإلمداد MGT 311& INF 

111 
- 

312 MGT 3 السلوك التنظيمي MGT 121 - 
 - - 18 اجملموع

 

 ادلستوى السادس
 مالحظات اظتتطلب السابق س.م. اسم اظتقرر رمز اظتقرر رقم ادلقرر

321 MGT 3 اخالقيات العمل واظتسؤولية االجتماعية MGT 121 - 
261 CSI 3 اساسيات قواعد البياانت MIS 221 & MIS 311 - 
321 MIS 3 إدارة الشبكات واالتصاالت MIS 221 - 
322 MIS 3 نظم دعم القرار MIS 221 & MIS 311 & 

MGT 311 
- 

 -  3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 15 اجملموع

 
 ادلستوى السابع

 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر
411 MIS 3 إدارة مشروعات تقنية ادلعلومات MGT 121& MKT 211& MGT 311 - 
412 MIS 3 قراءات متخصصة يف نظم ادلعلومات اإلدارية MIS 312  & MIS 321& CSI 261 - 

اختياري للمسارمقرر  - -  3 MGT 121& MKT 211& MGT 311 - 
 - - 3 مقرر حر - -

413 MIS ساعة 91اجتياز 3 تدريب تعاوين  - 
414 MIS ( 1مشروع زبرج)  1 - - 

 - - 16 اجملموع
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 ادلستوى الثامن
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 MGT  االسرتاتيجيةاإلدارة  3 MKT 211  &  FIN 221 - 
422 MIS 3 تطبيقات احلاسب اآليل يف اإلدارة MIS 221 - 
423 MIS 3 األعمال االلكرتونية MKT 211  &  MIS 221  - 

 - - 3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 3 مقرر حر - -

424 MIS ( 2مشروع زبرج)  2 MIS 414 - 
 - - 17 اجملموع

 

 

ساعات 9ادلسار االختيارية: وخيتار منها الطالب متطلبات   
 مالحظات اظتتطلب السابق س.م. اسم اظتقرر رمز اظتقرر رقم ادلقرر

411 MGT 3 إدارة اظتعرفة وتنقيب البياانت MIS 244& MGT 311& QUA 211 - 
412 MIS 3 تطوير تطبيقات الويب MIS 221 - 
413 MIS  اإلداريةحلقة حبث يف نظم اظتعلومات  3 MIS 312& MIS 321& INF 111 - 
414 MIS ( ختطيط موارد اظتنشأةERP) 3 MAT 110 &  INF 111 - 
371 ACC 3 نظم اظتعلومات احملاسبية - - 

 
 متطلبات التدريب )ادلقررات التدريبية أو الرتبية العملية أو اخلربة ادليدانية

 مالحظات اظتتطلب السابق س.م اسم اظتقرر رمز اظتقرر رقم ادلقرر
413 MIS ساعة 90اجتياز  3 تدريب تعاوين  - 
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 اثنياً: مسار إدارة التسويق

 ادلستوى األول
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

111 MGT  االتصالمهارات  3 - - 
111 INF 3 مهارات احلاسب وتقنية ادلعلومات - - 
111 MET 3 مهارات التعليم والتفكري والبحث - - 
111 ENG 3 اللغة االجنليزية - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثاين
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

121 ECO 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي - - 
121 MGT 3 مبادئ إدارة األعمال - - 
111 MAT 3 مقدمة يف الرايضيات - - 
111 LAW 3 مبادئ القانون - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثالث
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
211 QUA ( 1اإلحصاء اإلداري)  3 MAT 110 - 
211 MGT 3 قراءات اجنليزية يف إدارة األعمال ENG 111 & MGT121 - 
211 ECO 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 121 - 
211 MKT 3 مبادئ التسويق MGT121 & ECO 121 - 
111 ACC  والتقرير ادلايلمبادئ احملاسبة ساعة سبارين( 2)+ - 3   

 - - 17 اجملموع
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 ادلستوى الرابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
221 HRM 3 إدارة ادلوارد البشرية MAT 110 - 
221 FIN 3 مبادئ ادلالية ACC 111 - 
221 MIS  ادلعلومات اإلداريةنظم  3 MGT 121 & INF 111 - 
221 QUA ( 2اإلحصاء اإلداري)  3 QUA 211 - 
231 ACC 3 مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية ACC 111 +(2 )ساعة سبارين  

 - - 17 اجملموع
 

 ادلستوى اخلامس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

311 ECO 3 اقتصادايت النقود والبنوك ECO 211 - 
312 MGT 3 التنظيمي السلوك MGT 121 - 
231 ACC 3 إدارة ادلنتجات ACC 110 - 
311 MKT 3 تسويق اخلدمات MKT 211 - 
312 MKT 3 مهارات البيع وإدارة ادلبيعات MKT 211 - 

 - - 3 مقرر اختياري - -
 - - 18 اجملموع

 

 ادلستوى السادس
ادلقرر رقم  مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر 

321 MGT 3 اخالقيات العمل وادلسؤولية االجتماعية MGT 121 - 
322 MGT 3 إدارة العمليات MGT 121 - 
323 MGT 3 إدارة ادلشاريع الصغرية وادلتوسطة MGT 121 - 
321 MKT 3 سلوك ادلستهلك MKT 211 - 
322 MKT 3 التنسيق الدويل MKT 211 - 

 - - 3 مقرر اختياري - -
 - - 18 اجملموع
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 ادلستوى السابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 MGT 3 اإلدارة االسرتاتيجية MKT 211 &  FIN 221 - 
411 MKT 3 موضوعات معاصرة يف التسويق MKT 211 - 
412 MKT 3 حبوث التسويق MKT 211 & QUA 211 - 
413 MKT 3 التسويق االلكرتوين MKT 211 &  MIS 221 - 
414 MKT ساعة91اجتياز 3 تدريب تعاوين  - 
415 MKT ( 1مشروع زبرج)  1  - 

 -  16 اجملموع
 

 ادلستوى الثامن
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - MKT 211 3 مقرر حر - -
421 MKT 3 إدارة التوزيع وادلنشآت التسويقية MKT 211 - 
422 MKT 3 التسويق االسرتاتيجي MKT 211 - 
423 MKT 3 االتصاالت التسويقية MKT 211 - 
424 MKT ( 2مشروع زبرج)  2 MKT 415 - 

 - - 14 اجملموع
 

ساعات 6منها الطالب  متطلبات مسار إدارة التسويق االختيارية: وخيتار  
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 MKT 3 التسويق الصناعي MKT 211 - 
412 MKT 3 تطبيقات حاسوبية يف التسويق MKT 211 - 
371 ACC 3 نظم ادلعلومات احملاسبية - - 
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 اثلثاً: مسار ادلوارد البشرية.

األولادلستوى   
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

111 MGT 3 مهارات االتصال - - 
111 INF 3 مهارات احلاسب وتقنية ادلعلومات - - 
111 MET 3 مهارات التعليم والتفكري والبحث - - 
111 ENG 3 اللغة االجنليزية - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثاين
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

121 ECO 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي - - 
121 MGT 3 مبادئ إدارة األعمال - - 
111 MAT 3 مقدمة يف الرايضيات - - 
111 LAW 3 مبادئ القانون - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثالث
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
211 QUA ( 1اإلحصاء اإلداري)  3 MAT 110 - 
211 MGT  األعمالقراءات اجنليزية يف إدارة  3 ENG 111& MGT121 - 
211 ECO 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 121 - 
211 MKT 3 مبادئ التسويق MGT121 & ECO 121 - 
111 ACC ساعة سبارين( 2)+ - 3 مبادئ احملاسبة والتقرير ادلايل 

 - - 17 اجملموع
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 ادلستوى الرابع
السابقادلتطلب  س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر  مالحظات 

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
221 HRM 3 إدارة ادلوارد البشرية MAT 110 - 
221 FIN 3 مبادئ ادلالية ACC 111 - 
221 MIS 3 نظم ادلعلومات اإلدارية MGT 121 & INF 111 - 
221 QUA ( 2اإلحصاء اإلداري)  3 QUA 211 - 
231 ACC  اإلداريةمبادئ التكاليف واحملاسبة  3 ACC 111 +(2 )ساعة سبارين  

 - - 17 اجملموع
 

 ادلستوى اخلامس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

311 MGT 3 منهج البحث يف إدارة ادلعلومات MGT 121& QUA 
211 

- 

312 MGT 3 السلوك التنظيمي MGT 121 - 
311 HRM  وتصميم ادلنظماتنظرايت التنظيم  3 HRM 221 - 
313 MGT 3 ادلهارات اإلدارية MGT 121 - 
312 HRM 3 زبطيط وتوظيف ادلوارد البشرية HRM 221 - 

 - - 3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 18 اجملموع

 

 ادلستوى السادس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

321 MGT 3 اخالقيات العمل وادلسؤولية االجتماعية MGT 121 - 
322 MGT 3 إدارة العمليات MGT 121 - 
323 MGT 3 إدارة ادلشاريع الصغرية وادلتوسطة MGT 121 - 
321 HRM 3 تنمية وتدريب ادلوارد البشرية HRM 221 - 
322 HRM 3 صنع القرارات وحل ادلشكالت HRM 221 - 

 - - 15 اجملموع
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 ادلستوى السابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 HRM 3 إدارة االداء والتعويضات HRM 221 - 
412 HRM 3 نظم العمل واخلدمة ادلدنية HRM 221 - 
411 MGT 3 اإلدارة االسرتاتيجية MKT 211& FIN 221 - 

 - - 3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 3 مقرر حر - -

413 HRM ساعة 91اجتياز  3 التدريب التعاوين   
414 HRM ( 1مشروع زبرج)  1   

 - - 19 اجملموع
 

 ادلستوى الثامن
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

326 LAW 3 قانون ذباري LAW 110 - 
421 HRM 3 القيادة وإدارة االبتكار HRM 221 - 
423 HRM 3 التغيري والتطوير التنظيمي HRM 311 - 
424 HRM 2 مشروع زبرج HRM 414 - 

 - - 3 مقرر حر - -
 - - 14 اجملموع

 

ساعات 6متطلبات مسار ادلوارد البشرية االختيارية: وخيتار منها الطالب   
 مالحظات اظتتطلب السابق س.م. اسم اظتقرر رمز اظتقرر رقم ادلقرر

413 HRM 3 نظم معلومات اظتوارد البشرية HRM 221& MIS 
221 

- 

411 HRM 3 الصحة والسالمة اظتهنية HRM 221 - 
412 HRM 3 إدارة اظتوارد البشرية الدولية HRM 221 - 
414 MGT 3 إدارة اصتودة الشاملة MGT 121 - 

 
 )اخلربة ادليدانيةمتطلبات التدريب )ادلقررات التدريبية أو الرتبية العملية أو 

 مالحظات اظتتطلب السابق س.م. اسم اظتقرر رمز اظتقرر رقم ادلقرر
413 HRM ساعة 90اجتياز  3 تدريب تعاوين  - 
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 رابعاً: مسار اإلدارة ادلالية.

 ادلستوى األول
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

111 MGT 3 مهارات االتصال - - 
111 INF 3 مهارات احلاسب وتقنية ادلعلومات - - 
111 MET 3 مهارات التعليم والتفكري والبحث - - 
111 ENG 3 اللغة االجنليزية - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثاين
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

121 ECO 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي - - 
121 MGT 3 مبادئ إدارة األعمال - - 
111 MAT 3 مقدمة يف الرايضيات - - 
111 LAW 3 مبادئ القانون - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثالث
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
211 QUA ( 1اإلحصاء اإلداري)  3 MAT 110 - 
211 MGT 3 قراءات اجنليزية يف إدارة األعمال ENG 111& MGT121 - 
211 ECO 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 121 - 
211 MKT 3 مبادئ التسويق MGT121& ECO 121 - 
111 ACC ساعة سبارين( 2)+ - 3 مبادئ احملاسبة والتقرير ادلايل  

 - - 17 اجملموع
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 ادلستوى الرابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
221 HRM 3 إدارة ادلوارد البشرية MAT 110 - 
221 FIN  ادلاليةمبادئ  3 ACC 111 - 
221 MIS 3 نظم ادلعلومات اإلدارية MGT 121& INF 111 - 
221 QUA ( 2اإلحصاء اإلداري)  3 QUA 211 - 
231 ACC 3 مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية ACC 111 +(2 )ساعة سبارين  

 - - 17 اجملموع
 

 ادلستوى اخلامس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

311 MGT 3 منهج البحث يف إدارة األعمال MGT 121& QUA 211 - 
311 ECO 3 اقتصادايت النقود والبنوك ECO 211 - 
312 MGT 3 السلوك التنظيمي MGT 121 - 
221 ACC ( 1احملاسبة ادلتوسطة)  3 ACC 111 - 
311 FIN 3 اساسيات االستثمار FIN 221 - 
326 LAW 3 قانون ذباري LAW 110 - 

 - - 18 اجملموع
 

 ادلستوى السادس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

321 MGT 3 اخالقيات العمل وادلسؤولية االجتماعية MGT 121 - 
322 MGT 3 إدارة العمليات MGT 121 - 
321 ACC ( 2احملاسبة ادلتوسطة)  3 ACC 220 - 
323 MGT 3 إدارة ادلشاريع الصغرية وادلتوسطة MGT 121 - 
321 FIN 3 االسواق ادلالية وإدارة احملافظ FIN 311 - 

 - - 3 مقرر اختياري للمسار - -
 - - 18 اجملموع
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 ادلستوى السابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 FIN  البنكيةالعمليات  3 FIN 321 - 
412 FIN 3 مالية الشركات FIN 221 - 
411 MGT 3 اإلدارة االسرتاتيجية MKT 211& FIN 221 - 
413 FIN 3 مبادئ التأمني وإدارة ادلخاطر ادلالية FIN 221 - 
414 FIN ساعة 91اجتياز  3 تدريب تعاوين  - 
415 FIN ( 1مشروع زبرج)  1 MGT 311 - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثامن
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 3 مقرر حر - -
421 FIN 3 االقراض وربليل االئتمان FIN 321 - 
422 FIN 3 ادلالية الدولية FIN 221 - 
426 ACC 3 ربليل التقارير ادلالية ACC 321 - 
423 FIN ( 2مشروع زبرج)  2 FIN 415 - 

 - - 14 اجملموع
 

 

 

 

 

 

 متطلبات ادلسار االختيارية: وخيتار منها الطالب 3 ساعات
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 FIN 3 اذلندسة ادلالية FIN 221 - 
412 FIN 3 إدارة االصول FIN 221 - 
413 FIN 3 موضوعات سلتارة يف االستثمار FIN 221 - 

 
 )متطلبات التدريب )ادلقررات التدريبية أو الرتبية العملية أو اخلربة ادليدانية

 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر
414 FIN ساعة 91اجتياز  3 تدريب تعاوين  - 
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 خامسا: مسار احملاسبة.

 ادلستوى األول
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

111 MGT 3 مهارات االتصال - - 
111 INF 3 مهارات احلاسب وتقنية ادلعلومات - - 
111 MET 3 مهارات التعليم والتفكري والبحث - - 
111 ENG 3 اللغة االجنليزية - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثاين
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
 - - 2 متطلب جامعة عام - -

121 ECO 3 مبادئ االقتصاد اجلزئي - - 
121 MGT 3 مبادئ إدارة األعمال - - 
111 MAT 3 مقدمة يف الرايضيات - - 
111 LAW 3 مبادئ القانون - - 

 - - 16 اجملموع
 

 ادلستوى الثالث
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
211 QUA ( 1اإلحصاء اإلداري)  3 MAT 110 - 
211 MGT 3 قراءات اجنليزية يف إدارة األعمال ENG 111. MGT121 - 
211 ECO 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECO 121 - 
211 MKT 3 مبادئ التسويق MGT121. ECO 121 - 
111 ACC ساعة سبارين( 2)+ - 3 مبادئ احملاسبة والتقرير ادلايل 

 - - 17 اجملموع
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 ادلستوى الرابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

 - - 2 متطلب جامعة سلم - -
221 HRM 3 إدارة ادلوارد البشرية MAT 110 - 
221 FIN 3 مبادئ ادلالية ACC 111 - 
221 MIS 3 نظم ادلعلومات اإلدارية MGT 121. INF 

111 
- 

221 QUA ( 2اإلحصاء اإلداري)  3 QUA 211 - 
231 ACC 3 مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية ACC 111 +(2 )ساعة سبارين  

 - - 17 اجملموع
 

 ادلستوى اخلامس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

511 ACC 3 مبادئ احملاسبة - - 
512 ACC 3 نظرية احملاسبة ACC 501 - 
513 ACC ( 1األساليب الكمية)  3 - - 
514 ACC 3 زلاسبة التكاليف ACC 501 - 

 - - 3 مقرر حر - -
 - - 15 اجملموع

 

 ادلستوى السادس
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

321 MGT 3 اخالقيات العمل وادلسؤولية االجتماعية MGT 121 - 
611 ACC ( 2األساليب الكمية)  3 ACC 503 - 
612 ACC 3 احملاسبة ادلتوسطة ACC: 501. 502 - 
613 ACC 3 احملاسبة احلكومية ACC: 501. 502 - 
614 ACC 3 دراسات اجلدوى - - 

 - - 3 مقرر اختياري - -
 - - 18 اجملموع
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 ادلستوى السابع
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

711 ACC 3 زلاسبة مالية متقدمة ACC 501 - 
712 ACC 3 ادلراجعة الداخلية - - 
713 ACC 3 احملاسبة الدولية - - 
714 ACC 3 احملاسبة التطبيقية ACC: 501. 502. 504. 602. 603. 701 - 
413 ACC ساعة 91اجتياز  3 تدريب تعاوين  - 
414 ACC ( 1مشروع زبرج)  1  - 

 - - 16 اجملموع
 

 

 ادلستوى الثامن
 مالحظات ادلتطلب السابق س.م. اسم ادلقرر رمز ادلقرر رقم ادلقرر

411 MGT 3 اإلدارة االسرتاتيجية - - 
811 ACC 3 زلاسبة منشآت متخصصة ACC 603 - 
812 ACC 3 ادلراجعة اخلارجية ACC 702 - 
813 ACC 3 قضااي زلاسبية معاصرة - - 
424 ACC ( 2مشروع زبرج)  2 ACC 414 - 

 - - 3 مقرر اختياري - -
 - - 17 اجملموع

 

 

 

 ادلتطلبات االختيارية
ادلقرر رقم  مالحظات اظتتطلب السابق س.م. اسم اظتقرر رمز اظتقرر 

911 ACC 3 إعداد التقارير احملاسبية وحتليلها - - 
912 ACC 3 التحليل االحصائي - - 
913 ACC 3 اقتصادايت نقود وبنوك - - 
914 ACC 3 نظم معلومات ػتاسبية - - 
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 ادلتطلبات احلرة
 مالحظات اظتتطلب السابق س.م. اسم اظتقرر رمز اظتقرر رقم ادلقرر

915 ACC 3 ػتاسبة الزكاة والضريبة - - 
916 ACC 3 ػتاسبة الشركات - - 
 
 
 

 أعضاء ىيئة التدريس  .11
ىناك أساتذة متخصصون من زتلة شهادة الدكتوراه ومن زتلة شهادة اظتاجستري من ذوي الكفاءات واطتربات العالية والقادرون 

 العملية التعليمية من كافة جوانبها.على إدارة 
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 جلان القسم .12
 الشؤون األكادديية جلنة

 م اسم اللجنة مهام اللجنة
 .التنسيق واالعداد للجداول الدراسية ابلتعاون مع األقسام العلمية يف اظتواعيد اظتقررة ابلتقومي اصتامعي 
  ابلكليات )الشاشات، اللوحات اإلعالنية أمام اإلعالن عن اصتداول الدراسية يف وسائل اإلعالن

 .القاعات الدراسية، اللوحات اإلعالنية أمام األقسام(
 .متابعة إعداد اصتداول الفردية ألعضاء ىيئة التدريس والطالب 
 األخرى  مراجعة العبء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ابلتنسيق مع األقسام العلمية. 
  األقسام العلمية لتوزيع ساعات اظتقررات اظتطروحة وشعبها على قاعات تشكيل صتنة فصلية ؽتثلة من

 الكليات ومعاملها وفق طبيعة كل مقرر.
 .التنسيق بني األقسام لتحقيق التناسب بني سعة القاعة وعدد طالب اظتقرر 
  إعداد جداول القاعات، والتأكد من مطابقتها مع اصتدول العام للكليات، مث إعالهنا ابألماكن

 خصصة عتا ابلقاعات.اظت
 .حتديث ملف صتنة اصتداول الدراسية بصفة دورية ظتالئمة احتياجات الكليات 
  التدقيق على تناسب عدد طالب الشعبة مع سعة القاعة اظتسجلة للمقرر ابلتنسيق مع القبول

 والتسجيل.
 .تقدمي خطة زمنية لالختبارات قبل مواعيد انعقادىا بشهر 
  ابلتنسيق مع األقسام العلمية من حيث اظتواعيد، ورصد االحتياجات، تنظيم جدول االختبارات

 وأماكن عقد االختبارات، وتوزيع النماذج وكذلك استالم النتائج يف صورىا النهائية.
 .عقد ورش عمل ودورات تدريبية لألعضاء ظتناقشة مواصفات االختبارات، واظتقًتحات لتطوير االختبارات 
 .ؼتاطبة االقسام مبعايري جودة االختبارات والتقيد ابلكليشة والنماذج اظتعتمدة 
 .تنظيم لقاء تعريفي صتميع الطالب قبل فًتة كافية من بداية االختبارات لكيفية االستعداد لالختبارات 
 اعالن جداول االختبارات قبل وقت كايف حىت ديكن للطالب االستعداد نفسيا لالختبارات 
 قر إلرشاد وتوجيو الطالب أثناء فًتة االختبارات.حتديد م 
 .).. جتهيز القاعات مبا يهيئ اصتو اظتناسب و مراعاة )التهوية، و اإلضاءة 

زلور اجلداول 
 واالختبارات

 

1 
 

 .إعداد النماذج اظتنظمة للعمل 
 االسابيع االرشادية وفق التقومي اصتامعي، األايم و تنفيذ 
  .هتيئة الطالب اظتستجدين ظتعرفة اضتياة اصتامعية وانظمتها من خالل برامج توجيهية وإرشادية 

زلور اإلرشاد 
 2 األكادديي
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  مساعدة الطالب على إجياد حلول مباشرة للمشكالت األكادديية اليت تواجههم ابلتنسيق مع اظترشدين
 األكاددييني.

 ب لإلشراف على عملياتالتنسيق مع األقسام العلمية لتخصيص مرشد أكادديي لعدد ػتدد من الطال                      
 التسجيل، ومتابعة التحصيل العلمي، واظتشاكل، والصعوابت اليت تواجو الطالب يف العملية التعليمية.

  التنسيق مع اظترشدين األكاددييني ظتساعدة الطالب يف فًتة التسجيل ابضتذف واالضافة واضتركات
 االكادديية االخرى.

 رشدين األكاددييني ظتساعدة الطالب اظتتعثرين دراسيا على حتسني أوضاعهم التنسيق مع اظت
 األكادديية.

  اقًتاح اظتقاييس األكادديية العلمية اظتناسبة تطبيقها واليت تساعد الطالب على فهم أنفسهم وإدراك
 ميوعتم وجوانب القوة لديهم وجوانب القصور.

 ديل السلوك الطاليب الغري منضبط ابلتعاون مع االرشاد الطاليب.التنسيق مع اظترشدين األكاددييني حملاولة تع 
  التنسيق مع اظترشدين األكاددييني لتشجيع الطالب اظتتفوقني على اظتزيد من التحصيل وتوجيههم ؿتو

 استثمار قدراهتم وإمكانيتهم.
 .التنسيق مع اظترشدين األكاددييني، والقبول والتسجيل لًتشيح قائمة العميد للطالب 
  مراجعة اطتطط والربامج الدراسية ابلكليات واقًتاح تعديلها، وحتديثها، وتطويرىا وفق اظتتغريات العلمية

 واجملتمعية، ومتطلبات سوق العمل.
 .مقارنة اطتطط والربامج الدراسية ابلكليات مع اطتطط الدراسية اظتعمول هبا يف اصتامعات السعودية 
 وتسجيل، ومناقشة -أن وجدت-مع األقسام العلمية لتنقية ادلقررات الدراسية ابخلطة من ادلوضوعات ادلكررة  التنسيق

مالحظات ومرئيات اعضاء ىيئة التدريس على ادلقررات اليت يقومون بتدريسها من واقع خطط التحسني للمقررات من 
 واقع وصف ادلقررات.

 م فيما يتعلق أبي حتديث أو تطوير للخطة.التنسيق مع صتنة اطتطة الدراسية ابألقسا 
  ابلكليات فيما يتعلق ابإلصدارات احلديثة دلعايري اذليئة الوطنية للتقومي  تطوير ادلهاراتو تنفيذ توصيات جلنة اجلودة

 واالعتماد األكادديي، ودراسة مدى اتفاق ادلقررات احلالية معها.
  متابعة التنسيق يف األقسام العلمية بني أعضاء ىيئة التدريس وفق ختصصاهتم، للتأكد من مراجعة

 عن طريق أعضاء ىيئة التدريس اظتتخصصني يف اظتسار. -إن وجد–مقررات كل مسار من اظتسارات 
  م بتدريسها حبيث يتضمن التنسيق مع األقسام العلمية للتأكد من قيام كل عضو ىيئة تدريس بتوصيف ادلقررات اليت يقو

ىذا التوصيف مدى مالئمة احملتوى احلايل للمقرر من حيث الكم وعدد الساعات الالزمة لتدريسو ومدى مالئمة ادلتطلبات 
 السابقة للمقرر وكذلك مناسبة وربديث الكتب ادلرجعية الواردة ابخلطة الدراسية.

 ستعانة عأعضاء ىيئة تدريس من األقسام األخرى لتدرس ادلقررات متابعة التنسيق بني األقسام العلمية ابلكليات بشأن اال
 غري التخصصية ابلقسم.

  مناقشة األقسام العلمية يف ادلقرتحات والتوصيات اخلاصة ابدلقررات الدراسية اليت تقرتح اللجان ابألقسام العلمية إضافتها
 جراءات الالزمة نظاماً.أو حذفها قبل رفعها اىل جلنة اخلطط الدراسية ابلكليات الزباذ اإل

زلور اخلطط والربامج 
 الدراسية

3 
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 .اقًتاح اظتعايري والنماذج والشروط اطتاصة ابظتعادالت مبا ال خيالف الئحة الدراسة واالختبارات 
  التنسيق مع األقسام العلمية بشأن تنفيذ ما يتعلق بشؤون اظتعادالت، وقبول الطالب، والتنسيق مع

 والتسجيل يف ذلك.وحدة القبول 
  والرفع هبا لوكيل الكليات من خالل الوحدة.عدة للمعادالت متابعة استكمال النماذج اظت ، 
  مراجعة التقارير النهائية بعد عمل اظتعادلة الالزمة للطالب، واعتمادىا والرفع هبا لوكيل الكليات

 العتمادىا قبل العرض على غتلس الكليات.
  بصورهتا النهائية جمللس الكليات العتمادىا، قبل الرفع هبا جمللس األمناء لالعتماد.متابعة ارسال اظتعادالت 
  .متابعة تنفيذ اظتعادالت يف القبول والتسجيل 

 4 زلور ادلعادالت

 .متابعة العملية التعليمية والرفع لألقسام بذلك ومتابعة ما مت حياعتا 
  5 زلور ادلتابعة االكادديية بشأن اظتتابعة األكادديية للعملية التعليمية.رفع التقارير األسبوعية والشهرية لوكيل الكليات 

  التنسيق مع األقسام العلمية بشأن حتديد االحتياجات والتجهيزات اضتديثة وفق التخصصات
 واظتسارات ابألقسام واليت تعني منسويب الربانمج على حتقيق اىدافو.

  على االحتياجات والتخصص بني ادلسارات ادلختلفة ولسرعة إجناز األعمال.متابعة استالم األجهزة وتوزيعها بناًء 
  ًالتنسيق مع األقسام العلمية بشأن ترشيح عضو واحد من كل مسار يف األقسام العلمية ليكون ؽتثال

 ظتساره يف ىذه الوحدة.
 .إعداد خطة ابلتعاون مع اصتهات اظتختصة للتطوير والصيانة فصليا للمحافظة عليها 

زلور التجهيزات 
 6 وادلعامل

 .مناقشة آليات تقييم عضو ىيئة التدريس من قبل رئيس القسم 
  .متابعة التقييم السنوي لعضو ىيئة التدريس من قبل صتنة تقييم األداء ابلقسم العلمي 
 .مناقشة األقسام العلمية يف اضتاالت اليت تستلزم تقييم النظراء 

زلور تقييم أعضاء ىيئة 
 7 التدريس

 .التنسيق مع األقسام العلمية لتحديد مواقع التدريب ادليداين يف كل فصل دراسي دبا خيدم ىدف التدريب وزبصص الطالب 
 .متابعة توزيع الطالب على مواقع التدريب بطريقة عادلة للجميع 
 وحدات (اخلاص القطاع ومنظمات .احلكومية( والوكاالت الوحدات – احلكومية )الوزارات متابعة التواصل مع ادلنظمات 

 – العامة العالقات – التسويق شركات – الدعاية شركات – التجارية البنوك :والصناعية مثل اخلدمية اخلاص القطاع
 مجعيات من ادلدين القطاع منظمات) اخلدمية الشركات- الصناعية الشركات – التجارية الشركات – االستشارية ادلكاتب

 .بتدريب الطالبوتطوعية فيما يتعلق  خريية
 .التنظيم واالشراف علي عقد اجتماعات التدريب اظتيداين 
 .مناقشة القضااي اليت قد يواجهها بعض الطالب اثناء التدريب اظتيداين 

 زلور التدريب ادليداين
 
8 

 .القيام باألعمال التي ثقتضيها مصلحة العمل ضمن مهام اللجنة 

  وثسويد وكيل الكليات بنسخة منها.حفظ جميع أعمال اللجنة كاملحاضر وغيره 

 .النظر فيما يحيله وكيل الكليات من مىاضيع وانجاز املعامالت ذات العالقة 

 .ثقييم عمل اللجنة بشكل دوري 
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 تطوير ادلهاراتاجلودة و  جلنة
 م اسم اللجنة مهام اللجنة

  .األشراف على سري اكتمال استعدادات برامج األقسام للتقدم لالعتماد األكادديي 
  اإلشراف ومتابعة تنفيذ خطة العمل لكل برانمج 
 . توفري متطلبات الربانمج 

زلور االشراف على 
 1 الربانمج األكادديي

 رسم السياسات العامة للتطوير واصتودة على مستوى القسم . 
  واالعتماد األكادديي  يف القسم ودعم األنشطة اظتتعلقة هبانشر ثقافة اصتودة.  
 اإلشراف على نشاطات التقومي واالعتماد األكادديي ابلقسم  . 
 .متابعة مستوى االنضباط واصتودة يف القسم 
 العمل على التحسني اظتستمر للجودة ابلقسم.  
 ترشيح اظتتميزين من منسويب القسم صتوائز التميز اظتختلفة.   

ور ضمان اجلودة زل
 2 واالعتماد األكادديي

 3 زلور التقرير السنوي و التقرير السنوي للكليات . اظتفصل  للقسم  إعداد التقرير الفصلي مث  السنوي 
 .تنظيم ندوات وورش عمل لشرح مفهوم ومتطلبات االعتماد الوطنية والدولية 
 األقسام . تعميم معايري ومتطلبات االعتماد للربامج واظتقررات على 
 .اعتماد اطتطط الدراسية لألقسام .وفق مناذج االعتماد االكادديي 
 .متابعة عملية التطوير األكادديي لربامج األقسام 
 يف الكليات. صتنة اصتودة وتطوير اظتهارات التنسيق اظتستمر مع 
  التعلم.مواكبة ما يستجد من طرق وأساليب تدريس عاظتية حديثة تتالءم مع ؼتتلف انواع نواتج 
 .ما جيد من مهام تعد ضرورية فيما يتعلق ابلتطوير األكادديي 
 .تزويد الكليات ابلنصائح واظتالحظات لتحسني أدائها 
 .صياغة رؤية ورسالة القسم وأىدافو االسًتاتيجية وحتديثها بناًء على اظتستجدات 
 ومؤشرات ادائها مبا حيقق  وضع اطتطة االسًتاتيجية للقسم وحتديثها، مبا يف ذلك السياسات والربامج

 رؤية ورسالة الكليات واىدافو االسًتاتيجية.
 . إعداد تقارير متابعة تنفيذ االىداف االسًتاتيجية 
 .تدريب أعضاء اللجنة وتطوير مهاراهتم يف التخطيط االسًتاتيجي 
 .تكون اللجنة ىي اظترجع االستشاري لوضع اطتطة االسًتاتيجية للقسم 

زلور التخطيط 
 4 وير األكاددييوالتط

 األقسام اظتختلفة مبا يدعم اختاذ يقة واظتفصلة عن نشاطات رتع البياانت وإعداد اإلحصائيات الدق
 .القرارات يف الكليات يف إطار اصتودة اظتنشودة

 بناء قاعدة بياانت متكاملة للمعلومات يف الكليات ووحداهتا. 
  التخزين والوصول للمعلومات وقت اضتاجةتنظيم البياانت واظتعلومات أبساليب تسهل عملية. 

 5 زلور االحصاء والتقومي
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 إعداد وإصدارا لتقارير اإلحصائية عن نتائج اظتقررات الدراسية لكل فصل دراسي. 
 إعداد تقارير عن مقارنة نتائج الفصل الدراسي اضتايل ابلفصول السابقة. 
 اظتسامهة يف حتليل استبانة تقييم األكاددييني لكل فصل دراسي. 
 موظفني –معيدين  –ية عن اظتوارد البشرية ابلكليات )أعضاء ىيئة التدريس إعداد دراسات إحصائ.( 
 تصميم قاعدة بياانت خاصة مبتابعة أعمال االمتحاانت. 
 إعداد تقارير تفصيلية عن توزيع اظتراقبات لالمتحاانت النهائية. 
  صتميع اظتقرراتإعداد تقارير تفصيلية وبصفة دورية عن مدى انتظام ىيئة التدريس يف رصد الغياب. 
 إعداد تقارير تفصيلية وبصفة دورية عن الطالب اظتنقطعون عن الدراسة يف رتيع اظتقررات. 
  ورش عمل . . .اخل( –ندوات  –تزويد ؼتتلف اصتهات ابظتعلومات والبياانت اليت حتتاجها )مؤدترات 
 تنفيذ أي مهام أخرى تقع يف نطاق العمل. 
 مراقبة زبطيط وتطوير الربامج التدريبية. 
 مراقبة تنفيذ الربامج التدريبية. 
 مراقبة تقنيات التدريب. 
 اإلشراف على زلتوى وتطوير وربديث موقع الكليات اإللكرتوين. 
 معايرة خدمات االستشارات اإلدارية واخلدمات التدريبية. 
  يب من خربات أعضاء اجلمعية يف ىذه اجملاالتتنسيق استفادة مقدمي خدمات االستشارات اإلدارية والتدر. 
 بناء قاعدة بياانت دلقدمي خدمات االستشارات اإلدارية والتدريب. 
 تنظيم الفعاليات ادلعنية بتنمية الوعي خبدمات التدريب واالستشارات وأتثرياهتا اإلجيابية ادلباشرة على أنشطة ادلنظمات. 
 الق وفاعلية نشاطي التدريب واالستشاراتحبث ادلشكالت وادلعوقات اليت ربد من انط. 
 تقدمي اخلدمات االستشارية والتدريبية سواء بصورة مباشرة أو ابلتنسيق مع بعض مقدمي ىذه اخلدمات. 
 دراسة االحتياجات التدريبية واالستشارية يف سوق اخلدمة. 
 .حصر االحتياجات التدريبية دلنتسيب الكليات 
 دلهنية دلنسويب الكليات وفق االحتياجات التدريبية للمنسوبني، وتوجيهات إدارة الكليات.إعداد برانمج تدرييب للتنمية ا 
 .اإلعالن عن الربامج التدريبية وورش العمل يف وسائل اإلعالن ادلختلفة 
 .مراجعة ذبهيز قاعات التدريب، والرفع ابالحتياجات 
 .توثيق الربامج التدريبية وإصدار الشهادات واإلفادات ذلا 
 .التنسيق مع الوحدات ابلكليات بشأن عقد دورات أو ورش عمل زبدم أىداف ىذه الوحدات 
 العمل على تنفيذ الدورات اليت تطلب من الكليات خلدمة اجملتمع احمللي 

زلور التدريب 
 واالستشارات

6 

 .القيام باألعمال التي ثقتضيها مصلحة العمل ضمن مهام اللجنة 

  كاملحاضر وغيره وثسويد وكيل الكليات بنسخة منها.حفظ جميع أعمال اللجنة 

 .النظر فيما يحيله وكيل الكليات من مىاضيع وانجاز املعامالت ذات العالقة 

 .ثقييم عمل اللجنة بشكل دوري 



  

 

 29 

 
 شؤون الطالب جلنة

 م اسم اللجنة مهام اللجنة
  . ًالتنسيق مع ادلسؤولني يف الوكالة الستقبال توصيات القسم عن الربامج وادلقاعد ادلتخصص للقبول فصليا 
 .ادلشاركة يف استالم ملفات ادلتقدمني والتأكد من استيفائهم لشروط القبول ابلكليات 
 فرز وتصنيف ادللفات وإعدادىا يف الستكمال إجراءات القبول . 
  متابعة إصدار القرارات النهائية للقبول و تدوين النتائج يف قاعدة ادلعلومات ابلقسم .متابعة نتائج القبول و 
  استقبال مناذج ربويل الطالب  وفق شروط القسم. 

           زلور القبول 
           و التسجيل

 الطالبية واخلدمات
1 

 ادلختلفة. ون الطالب ابلكليات للمشاركة يف االنشطة الطالبيةؤ التنسيق مع وحدة ش 
 .ترشيح طالب واعضاء ىيئة التدريس للمشاركة يف سلتلف الفعاليات الثقافية والعلمية الرايضية داخل وخارج القسم 
 ون األكادديية لتنظيم مقابالت الطالب مع  وكيل الكليات.ؤ التنسيق مع وحدة الش 
 . دعم وتنظيم النشاط الثقايف واالجتماعي والرايضي ابلقسم 
 ميدانية يقوم هبا الطالب لبعض ادلؤسسات و القطاعات و الشركات وكذلك ترتيب زايرات دلديري بعض  تنظيم زايرات

 الشركات وادلؤسسات الكليات .
 .تنظيم زلاضرات عامة ثقافية وعقد دورات تدريبية للطالب لتنمية مهاراهتم ادلختلفة 
 ستمرار  .نشر مجيع االنشطة الطالبية يف القسم على موقع القسم وربديثها اب 
 يف تنظيم احلفل اخلتامي لألنشطة الطالبية يف هناية كل فصل دراسي. ابلكليات ادلشاركة مع وحدة شؤون الطالب 
 .تزويد رئيس القسم بتقرير عن ما مت اجنازه يف هناية فصل الدراسي 
  .حفظ مجيع أعمال اللجنة كاحملاضر وغريه وتزويد وكيل الكليات بنسخة منها 
  حييلو رئيس القسم للجنة من موضوعات واجناز مجيع ادلعامالت ذات العالقة دبهام اللجنة.النظر يف ما 

 2 زلور االنشطة الطالبية

 اظتنصوص عليها بلوائح الكلياتالنظر يف الشكاوي  اظتقدمة من الطالب حسب اظتعايري . 
 تقدم الشكاوى والتظلمات عرب الربيد االلكًتوين للشكاوى والتظلمات 

الشكاوي زلور 
 وتظلمات الطالب

3 

   الغش حيث مت كالنظر يف السلوك اخلاطئ الذي يصدر من بعض الطالب من اإلخالل ابللوائح والنظم اليت ربكم الطالب
 انعقادىا للبت يف حاالت الغش وتقدير العقوابت حسب الئحة الكليات.

 .حفظ االجراءات و احملاضر 
 4 زلور التأديب

  النظر يف األعذار ادلقدمة من الطالب ادلتغيبني عن االختبارات النهائية أو الدورية حسب ادلعايري ادلنصوص عليها ، وتعد
اللجنة بعد النظر يف األعذار بيانني: األول خاص عأمساء من قبلت أعذارىم ، والثاين عأمساء من مل تقبل أعذارىم ، مع 

 .القسم مث الكليات والرفع هبا جمللس توضيح نوع العذر 
 5 زلور األعذار

 .القيام باألعمال التي ثقتضيها مصلحة العمل ضمن مهام اللجنة 

 .حفظ جميع أعمال اللجنة كاملحاضر وغيره وثسويد وكيل الكليات بنسخة منها 

 .النظر فيما يحيله وكيل الكليات من مىاضيع وانجاز املعامالت ذات العالقة 

  دوري.ثقييم عمل اللجنة بشكل 
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 البحث العلمي وخدمة اجملتمع جلنة
 م اسم اللجنة مهام اللجنة

 .رصد االذباىات البحثية ألعضاء ىيئة التدريس ابلكليات، وإعداد خطة البحث العلمي ومتابعة تنفيذىا 
  ،وتقدمي االستشارات تشجيع أعضاء ىيئة التدريس ابلقسم على إجراء البحوث العلمية ونشرىا يف ادلؤسبرات الدولية واحمللية

 وادلساعدات ادلمكنة لتحقيق ذلك.
 .توجيو حبوث الرتقية وحبوث الرسائل العلمية وحبوث التخرج حنو القضااي وادلشكالت اليت هتم منظمات اجملتمع ادلدين 
 ترشيح أعضاء ىيئة  التنسيق مع األقسام العلمية بشأن إعداد أجندة ادلؤسبرات السنوية احمللية واإلقليمية والدولية اليت ديكن

 التدريس حلضورىا، وادلشاركة بورقة عمل فيها.
 .التنسيق مع اجلهات الداعمة للبحث العلمي ونشرىا خارج الكليات 
 .متابعة تشكيل رلموعات حبثية داخل األقسام العلمية يف اجملاالت ادلختلفة 
 ادلختلفة. متابعة تشكيل رلموعات حبثية مشرتكة بني األقسام العلمية يف اجملاالت 
 .اإلعداد للندوات العلمية ادلتخصصة على مستوى الكليات 
 .اإلعداد للدورات التدريبية ادلتخصصة يف اجملاالت البحثية ابلتنسيق مع الوحدات ادلعنية على مستوى الكليات 
 ضاء ىيئة التدريس كاًل التنسيق مع األقسام العلمية لعقد زلاضرات أسبوعيًا يف الفرتة احملددة للنشاط الطاليب يلقيها أع

 حسب زبصصو. 

 1 زلور البحث العلمي

 .تنظيم الربامج واألنشطة االجتماعية اليت زبدم اجملتمع 
  التواصل مع اجلمعيات وادلؤسسات وادلراكز اخلريية هبدف دعم ومساندة برارلهم وأنشطتهم داخل القسم الدراسات

 االجتماعية.
  ادلتخصصة للجمعيات وادلؤسسات اخلريية وفق ألية متفق عليها بني القسم واجلهة ادلعنية.تقدمي االستشارات االجتماعية 
 .ربفيز ادلنسوبني والطالب على ادلشاركة يف خدمة اجملتمع 

زلور خدمة اجملتمع 
 والشراكة اجملتمعية

2 

  ادلقررات والربامج الدراسية ابلكليات.التنسيق مع األقسام العلمية بشأن توفري االحتياجات من ادلصادر وادلراجع اليت زبدم 
 .متابعة ربديث مصادر ادلعلومات ابدلكتبة ومركز مصادر التعلم وفق مقرتحات جلان اخلطط والربامج ابألقسام العلمية 
  ،أو متابعة الربامج الثقافية، واإلعالمية، والتعاميم الصادرة من الكليات، واليت زبص مشاركة وحدة ادلكتبة ومصاد التعلم

 إبداء الرأي فيها.
  متابعة إعداد تقارير ادلكتبة الرقمية السعودية والتنسيق معهم لعقد ورش العمل، والندوات اليت تقام يف ادلكتبة أو يف

 الكليات.
 .مراجعة التقارير الشهرية ابألعمال ادلنجزة يف ادلكتبة 
 ما خيص ذلك.التنسيق إلقامة ادلعارض السنوية وادلومسية والتنسيق مع األقسام ف 

 3 ادلكتبة

 .القيام باألعمال التي ثقتضيها مصلحة العمل ضمن مهام اللجنة 

 .حفظ جميع أعمال اللجنة كاملحاضر وغيره وثسويد وكيل الكليات بنسخة منها 

 .النظر فيما يحيله وكيل الكليات من مىاضيع وانجاز املعامالت ذات العالقة 

 .ثقييم عمل اللجنة بشكل دوري 
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 الوحدات ادلساعدة للربامج .13
 ادوات ومصادر التعليم والتعلم :.

 ادوات التعليم والتعلم :         

 . ادوات تقليدية : السبورة ، القاعات ، اظتكتبات 
 . ادوات شتعية : االجهزة الصوتية 
 .  ادوات بصرية : السبورة الذكية ، شاشات عرض ، ادوات الكًتونية ، اجهزة اضتاسب األىل 

 مصادر التعليم والتعلم :        
 . اجملالت والدورايت 
 . قواعد البياانت الرقمية والعاظتية 
 . الكتب 
 . اظتكتبة الرقمية السعودية 

 مصادر تعليمية أخرى :    
 . ورش العمل والندوات 
 . الزايرات اظتيدانية 

 االتصال .14
 ..تواصل معنا 

 .االعمال إدارة  قسم –كليات اطتليج 
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