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كلمة وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية:
تعمل وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية في ضوء رؤية ورسالة وقيم
الجامعة على تحقيق الريادة في تقديم برامج أكاديمية معتمدة وتطوير
ٌ
منظومة من
البيئة التعليمية التي تشجع على اإلبداع والتميز من خالل
التفاعالت بين وحدات الجامعة المختلفة.
يقدم دليل وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية في ثناياه لمحات موجزة
ّ
عن وحدات الوكالة والجهات التابعة وإجراءات العمل وفق الهيكل
التنظيمي والصالحيات الممنوحة لوكيل الجامعة للشئون األكاديمية,
مثمنا جهود زمالئي في الوكالة في إعداد هذا الدليل وسائال المولى عز وجل أن يوفق الجميع
لمزيد من التقدم واإلنجاز.
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النشأة :
تأسست وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية ،بناء على الموافقة السامية رقم /5150م.ب,
في  1429/7/3هـ ,المبنية على قرار مجلس التعليم العالي رقم  1429/49/17في جلسته
التاسعة واألربعين بتاريخ 1429/4/2ه ,كإحدى الركائز األساسية لجامعة جازان ،في أداء رسالتها
واستمرار ريادتها والبقاء في صدارة الجامعات السعودية ،ولتتبوأ مكانتها المنشودة على
المستوى اإلقليمي والدولي ،فيما تقدمه من خدمات وأنشطة تعليمية وعلمية متميزة
ألبنائها الطالب خاصة وللمجتمع عامة ،وما يمثله ذلك من إسهام في تقدم ورقي وازدهار
لوطننا الغالي .
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الرؤية :

تحقيق بيئة أكاديمية متميزة ورائدة.

الرسالة :

تقديــم برامــج أكاديميــة متميــزة وفــق أحــدث معاييــر الجــودة العالميــة لتحقيــق متطلبــات ســوق
العم ــل ،وذل ــك ع ــن طري ــق رف ــع مس ــتوى أداء كلي ــات الجامع ــة وتوفي ــر البيئ ــة الداعم ــة للطلب ــة
وألعضاء هيئة التدريس.
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األهداف

• تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز.

• تقديم برامج أكاديمية رائدة وفق معايير الجودة الشاملة.

• اإلشراف على تطوير البرامج األكاديمية للجامعة ومتابعة تنفيذها.
• استقطاب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس.

• رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات والمراكز المرتبطة بالوكالة.
• دعم بناء جسور التواصل األكاديمي داخل الجامعة وخارجها.
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مهام وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية:
وضعــت وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة عــدة أهــداف تســعى جاهــدة للوصــول إليهــا،
وتتطلــع لتحقيقهــا حتــى تتمكــن مــن دعــم المســيرة التعليميــة فــي البيئــة الجامعيــة ،وذلــك مــن
حيــث تطويــر البيئــة التعليميــة وتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل ،وكذلــك الحصــول علــى االعتمــاد
األكاديمي وهي:
1.1إدارة العمليــة التعليميــة بالجامعــة والعمــل علــى توفيــر مايلــزم لجعــل البيئــة األكاديميــة
مستقرة ومحفزة وجاذبة لإلبداع والتميز.
2.2اإلشــراف علــى الكليــات والعمــادات والمراكــز التابعــة للوكالــة ،والعمــل علــى رفــع
مستوى األداء بها .
ـاء علــى دليــل الخطــط
3.3اإلشــراف علــى إعــداد وتطويــر الخطــط والبرامــج الدراســية بنـ ً
والبرامــج الدراســية بجامعــة جــازان ،والتأكــد مــن مطابقتهــا لمعاييــر المركــز الوطنــي
للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وجهــات االعتمــاد المهنيــة األخــرى ،ومتابعــة تطبيقهــا
والتأكد من جودة مخرجاتها.
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4.4المشــاركة فــي إختيــار واســتقطاب المتميزيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،والعمــل علــى توفير
الدورات التدريبية لرفع كفاءتهم التدريسية.
5.5إعــداد األدلــة والنمــاذج الالزمــة لتنظيــم وتوضيــح مســتلزمات العمليــة التعليميــة ومايتعلــق
بها من إجراءات وآليات.

6.6تفعيــل وبنــاء شــراكات فاعلــة بيــن الجامعــة والمؤسســات التعليميــة األخــرى ،وقطــاع
ـوال لمصلحــة
األعمــال الحكومــي أو الخــاص ،بهــدف تبــادل الفائــدة بيــن أطــراف الشــراكة وصـ ً
المستفيد األساسي وهو الطلبة.
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الهيكل التنظيمي :
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وحدات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية
أو ًل :وحدة التعاقد
هــي وحــدة اســتقطاب وتعاقــد ألعضــاء هيئــة التدريــس حملــة الدكتــوراه مــن المتعاقديــن ذوي
الكفــاءات العاليــة وتقــوم بإمــداد الجامعــة بالكــوادر المتميــزة والمؤهلــة مــن الجامعــات المرموقــة
عالميا.

مهام الوحدة :

1.1متابعة احتياجات الكليات ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من غير السعوديين .
2.2اإلشراف على استقبال طلبات العمل للتخصصات التي لم يسدد بها العجز .

3.3إعداد خطابات الستخراج تأشيرات لدول األعضاء المرشحين من الجهات المختصة.
4.4مخاطبة الملحقيات باالحتياج العام من األعضاء ليتم اإلعالن عنه عبر موقعهم.
5.5دراسة الوثائق والشهادات قبل إعداد العرض الوظيفي.

جــامــعة جـــازان

JAZAN UNIVERSITY

10

6.6اإلشراف على إعداد وتقديم عروض العمل لمن تم ترشيحهم من األقسام التخصصية.

7.7إعــداد العــروض الماليــة الالزمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس المتعاقديــن ومــن فــي حكمهــم
من الذين تم ترشيحهم للعمل في الجامعة.
8.8اســتكمال إجــراءات التعاقــد مــع المرشــحين لــدى الملحقيــات بعــد التأكــد مــن صحــة
المؤهالت.
9.9إبــرام العقــود الالزمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم المتعاقديــن حديثــاً مــع
الجامعة.

1010رفع الطلبات لوزارة التعليم بشأن الموافقة على منح الجامعة تأشيرات العمل.

1111التنســيق مــع وزارة الخدمــة المدنيــة بشــأن الموافقــة علــى التعاقــد علــى بعــض الوظائــف
بناء لطلب وزارة التعليم.
التي يتم طلب التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ً
1212مخاطبــة الملحقيــات ألعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تــم ترشــيحهم للعمــل بالجامعــة وإنهــاء
إجراءات التعاقد معهم والحصول على تأشيرات الدخول وتذاكر السفر.
1313التنســيق بيــن الكليــات وإدارة العالقــات العامــة بشــأن اســتقبال أعضاء هيئــة التدريس الجدد
وعائالتهم.
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1414إرســال العــروض الالزمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم مــن الذين تم ترشــيحهم
للعمل بالجامعة.
1515التنســيق مــع الملحقيــات الثقافيــة الســعودية بالخــارج بشــأن اســتقبال عمــداء الكليــات
إلجراء المقابالت الشخصية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس الجدد.

اإلجراءات التنظيمية:
١.١حصر الوظائف التعليمية الشاغرة.

٢.٢يتم اإلعالن في الملحقية في البلد المراد التعاقد منه عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة ،
وغير مشغولة بسعوديين حسب احتياج الجامعة.
٣.٣إعطاء العرض الوظيفي للعمل داخل الجامعة لمن تمت الموافقة عليهم.

٤.٤إرسال التأشيرة للملحقية الثقافية إلنهاء اجراءات دخول المتعاقد إلى المملكة.
٥.٥توجيه المتعاقد إلى كليته بعد توقيعه على عقد التوظيف لغير السعوديين.

جــامــعة جـــازان
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٦.٦توجيه المتعاقد إلجراء الكشف الطبي .
٧.٧انهاء إجراءات إصدار اإلقامة .

ثانياً :وحدة الخطط الدراسية والبرامج األكاديمية:
تشــكلت بقــرار وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة رقــم 11422وتاريــخ 1439/02/03ه ـ  ,و ترتبــط
إداريــاً بمســاعد وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة  ،وهــي وحــدة تهتــم بملــف إعــداد وتطويــر
الخطــط الدراســية والبرامــج األكاديميــة بالتعــاون مــع األقســام األكاديمية،وفــق أحــدث النظريــات
واالتجاهــات العالميــة فــي هــذا المجــال ،وذلــك قبــل عرضها على اللجنــة الدائمة للخطط والمناهج
ومجلس الجامعة إلقرارها.
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مهام الوحدة :

1.1اإلشــراف علــى عمليــات إعــداد وتطويــر الخطــط الدراســية ،والبرامــج األكاديميــة بالتعــاون مــع
األقســام العلميــة بالكليات،فــي ضــوء أحــدث النظريــات واالتجاهــات العلميــة واحتياجــات ســوق
العمل.
2.2إعــداد دليــل شــامل للمواصفــات والمعاييــر الالزمــة ،إلعــداد وتطويــر الخطــط الدراســية والبرامــج
األكاديمية ،بما يتوافق مع الخطة االستراتيجية للجامعة ،وتطويره بشكل دوري.
 3.3التنســيق بيــن الجهــات المعنيــة فــي الجامعــة والكليــات لضبــط العالقــة بينهــا فيمــا يخــص
تطويــر الخطــط الدراســية ،والبرامــج األكاديميــة ،وفــق آليــة شــاملة وتعاونيــة ،تتناســب مــع
التغيرات النظرية والميدانية في الحقول المعرفية.
 4.4متابعة أعمال لجان الخطط الدراسية والبرامج األكاديمية في األقسام والكليات.

 5.5تقديــم مقترحــات لجامعــات ومؤسســات مناســبة لعقــد شــراكات معهــا بهــدف تطويــر الخطــط
الدراسية والبرامج األكاديمية.
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6.6اإلشــراف علــى عمليــات تقييــم مخرجــات التعلــم ،لــدى الطلبــة ،علــى مســتوى البرامــج
األكاديميــة ،وتقديــم االستشــارات لألقســام العلميــة فــي كيفيــة تحليــل نتائــج اختبــارات
المقررات األكاديمية.
7.7إعــداد أدوات القيــاس (مقاييــس ،اســتبانات ،بطاقــات مالحظــة ،وغيرهــا ،)...الالزمــة لعمليــات
التقييم.

8.8رفع تقارير دورية عن عمل الوحدة لسعادة وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية.

ثالثاً /وحدة متابعة تنفيذ المبادرات:
تشــكلت بقــرار وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة رقــم 11431وتاريــخ 1439/02/03ه ـ  ,و ترتبــط
إداريــاً بمســاعد وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة ,وهــي كيــان يرتكــز عليــه للرجــوع للمبــادرات
واألفــكار التطويريــة ،للمســاهمة فــي تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية وتتولــى إعــداد الخطــة التنفيذيــة
بما يتفق مع خطة الجامعة ،وكذلك متابعة التنفيذ.
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مهام الوحدة :

1.1إعداد خطة عمل مقترحة للوحدة منبثقة من مهامها ،ومتوافقة مع معايير ضمان
الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي ،حسب أحدث نماذج .NCAAA

2.2وضــع آليــة متكاملــة ،لمتابعــة تنفيــذ مبــادرات وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة 2020
على أن تشتمل على العناصر التالية:
•متابعة مراحل تلك المبادرات وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك.
•عمل نماذج خاصة لكيفية تنفيذ المبادرات.
•تحديــد أوجــه صــرف المبالــغ المخصصــة لتلــك المبــادرات ،حســب اللوائــح النظاميــة
إلجراءات الصرف.
3.3تقديــم ورش عمــل عــن كيفيــة تنفيــذ المبــادرات بشــكل عــام ،مــع عقــد ورش عمــل خاصــة
بتوضيح أهداف وكيفية تنفيذ مبادرات وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.
4.4تقديم الدعم والمساندة للكليات واألقسام األكاديمية في مجال عمل الوحدة.
5.5التعاون مع اللجان ذات العالقة.
6.6كل ما يدخل في اختصاص عمل الوحدة.
7.7رفع تقارير دورية عن عمل الوحدة لذوي االختصاص.
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رابعاً /وحدة جمع وأرشفة البيانات:
تشــكلت بقــرار وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة رقــم 11429وتاريخ1439/02/03ه ـ  ,و ترتبــط
إداريــاً بمســاعدة وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة لشــطر الطالبــات ,وتختــص هــذه الوحــدة
بتجميــع قواعــد البيانــات والمعلومــات الخاصــة بمجــال عمــل وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة
إلــى جانــب العمــل علــى تجميــع وتصنيــف كافــة االحصائيــات الحديثــة المتعلقــة بالقضايــا المختلفــة
التي تقع ضمن اختصاص وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.

مهام الوحدة :
1.1إعــداد خطــة عمــل مقترحــة للوحــدة منبثقــة مــن مهامهــا ،ومتوافقــة مــع معاييــر ضمــان الجــودة
واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي حسب أحدث نماذج .NCAAA
 2.2تكوين قاعدة بيانات خاصة بوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية تشمل اآلتي:
•أسماء البرامج األكاديمية المقدمة ،وأماكن تقديمها.
•أسماء مديري ومنسقي البرامج األكاديمية ،وطرق التواصل معهم.
•تقاريــر البرامــج األكاديميــة ،والمقــررات ،والخبــرة الميدانيــة ،باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة
حسب أحدث نسخة لـ .NCAAA
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•توصيف البرامج األكاديمية ،والمقررات ،والخبرة الميدانية ،باللغتين العربية واالنجليزية
حسب أحدث نسخة لـ .NCAAA
•التقارير السنوية للكليات واألقسام األكاديمية.
•جميع األدلة المعتمدة  ،ومسودات األدلة تحت اإلجراء.
•دليل الخبرة الميدانية.
3.3جمــع البيانــات الالزمــة التــي تخــص الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس ،والتجهيــزات واألدوات
الالزمة ،مثل مصادر التعلم والمعامل ونحو ذلك.
4.4تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري ،واستحداث ما يستجد من بيانات.
5.5أرشفة جميع التقارير والبيانات والمعلومات واإلحصاءات المتحصل عليها.
6.6إعداد الجداول واإلحصاءات حسب الصيغ المطلوبة.
7.7إعداد التقرير السنوي لوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.
8.8التعاون مع اللجان ذات العالقة.
9.9كل ما يدخل في اختصاص عمل الوحدة.
1010رفع تقارير دورية عن عمل الوحدة لذوي االختصاص.
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اللجان الدائمة :
أوال  /اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية:
ً
تشكيل اللجنة :
نشــأت اللجنــة الدائمــة للشــؤون الطالبيــة منــذ تأسســت الجامعــة فــي عــام  1426هــ ،حيــث يتــم
إعــادة تشــكيلها ســنوياً بقــرار مــن مديــر الجامعــة ,وقــد كانــت ترتبــط إداريــاً بوكالــة الجامعــة حتــى
صــدرت الموافقــة الســامية رقــم /5150م.ب فــي  1429/7/3هــ ,المبنيــة علــى قــرار مجلــس التعليــم
العالــي رقــم  1429/49/17ه ـ ,فــي جلســته التاســعة واألربعيــن بتاريــخ 1429/4/2هــ ,بإنشــاء وكالــة
الجامعة للشؤون األكاديمية.

مهام اللجنة :
1.1دراســة الحــاالت الطالبيــة ،التــي يقتضــي النظــام عرضهــا علــى مجلــس الجامعــة ،ويكــون
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البت فيها خارج صالحيات مجالس الكليات.

2.2دراســة مــا هــو معمــول بــه ،مــن القواعــد المنظمــة فــي الحــاالت الطالبيــة واقتــراح آليــة
تطويرها والرفع بها إلى مجلس الجامعة.
3.3دراسة التظلمات الطالبية الواردة إلى اللجنة.

4.4تعمــل اللجنــة فيمــا يخــص قضايــا تأديــب الطــاب بالمــادة رقــم ( )6مــن الئحــة التأديــب
المعتمدة من مجلس الجامعة.

5.5دراســة الظواهــر التــي تؤثــر علــى تحصيــل الطــاب ،واقتــراح مــا تــراه مناسـ ًـبا لعالجهــا مــن خــال
البرامج وخطط األنشطة الطالبية وغيرها.
6.6كل المهــام األخــرى التــي تكلــف بهــا اللجنــة ،مــن مجلــس الجامعــة ،أو مــن معالــي مديــر
الجامعة.

اإلجراءات التنظيمية:

1.1يتــم اســتقبال الموضوعــات عــن طريــق رئيــس اللجنــة وتحــال إلــى ســكرتير اللجنــة لفرزهــا والتأكد
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من استكمال جميع المرفقات المطلوبة قبل عرضها على اللجنة.
2.2يتــم عــرض الحــاالت المســتوفاة لجميــع الوثائــق والمســتندات المطلوبــة علــى اللجنــة وذلــك
لمناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.
3.3الحــاالت التــي يتــم إعادتهــا للكليــات لوجــود بعــض المالحظــات عليهــا مــن قبــل اللجنــة ،يتــم
اســتكمال المطلــوب فــي مــدة ال تتجــاوز يوميــن مــن تاريــخ إعادتهــا ،وفــي حــال التأخــر فــي
إرســال المطلــوب خــال المــدة المحــددة ،يتــم إنهــاء الطلــب مــن قبــل اللجنــة علــى أن ترفــع
بطلب جديد.
4.4يتــم تحريــر محضــر اجتمــاع بجميــع الحــاالت التــي نُ وقشــت مــن قبــل أعضــاء اللجنــة وتــم اتخــاذ
توصية بشأنها ,ورفعه إلي معالي مدير الجامعة العتماده.
5.5فــي حــال وجــود بعــض المالحظــات علــى محضــر اجتمــاع اللجنة من قبــل معالي مدير الجامعة،
يتم عرض تلك المالحظات على أعضاء اللجنة في االجتماع التالي التخاذ الالزم بشأنها.
6.6يقــوم رئيــس اللجنــة برفــع مذكــرة لمجلــس الجامعــة لــكل موضــوع تقتضــي اللوائــح واألنظمــة
عرضه على مجلس الجامعة التخاذ قرار بشأنه.
 7.7يتم الرفع بقرارات التبليغ لكل موضوع على حده لجهات االختصاص لتنفيذه.
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ثانياً  /اللجنة الدائمة للمناهج و الخطط و النظام الدراسي :
تشكيل اللجنة :
نشــأت لجنــة الخطــط والمناهــج منــذ تأسســت الجامعــة فــي عــام  1426هــ ،حيــث يعــاد تشــكيلها
ســنوياً بقــرار مــن مجلــس الجامعــة ،وقــد كانــت ترتبــط إداريــاً بوكالــة الجامعــة للدراســات العليــا
والبحــث العلمــي حتــى صــدرت الموافقــة الســامية رقــم /5150م.ب فــي 1429/7/3ه ـ المبنيــة علــى
قرار مجلس التعليم العالي رقم  1429/49/17هـ في جلســته التاســعة واألربعين بتاريخ 1429/4/2هـ
بإنشاء وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية لتندرج ضمن اختصاصها .

مهام اللجنة :
1.1تحديــد ضوابــط وآليــات إعــداد وتطويــر الخطــط والبرامــج الدراســية بمــا يتوافــق مــع النظــم
واللوائح ومعايير هيئات االعتماد البرامجي المحلية والعالمية.
2.2النظــر فــي الخطــط الدراســية الــواردة مــن الكليــات ســواء المســتحدثة أو المطــورة ورفــع
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التوصيــات الالزمــة بشــأنها لمجلــس الجامعــة وذلــك فــي ضــوء معاييــر هيئــات االعتمــاد
البرامجي المحلية والعالمية.

3.3تقديم الرأي والمشورة في ما من شأنه رفع أداء وحدات الجامعة األكاديمية.
4.4توفير النماذج واألدلة التي تلزم إلعداد وتطوير الخطط والبرامج الدراسية.
5.5أي مهام أخرى تحال إليه بهذا الخصوص.

 6.6إقرار المكافآت الخاصة بالتحكيم والمراجعة الخارجية لكل برنامج وكذلك مكافأة المتعاونين
من اللجنة.
7.7التوصيــة بالموافقــة علــى اقتــراح عقــود الخدمــات لتطويــر البرامــج األكاديميــة لألقســام
العلمية التي ال يتوافر فيها العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس أو الخبرة الالزمة.
8.8اقرار التعديالت الجوهرية (الكبرى) بالبرامج الدراسية:

•إضافة أو حذف أو إجراء تغييرات جوهرية في مسمى البرنامج ،أو أقسام الكلية.
•إضافة أو إلغاء أو إجراء في عدد الساعات المعتمدة.
•تعديل المستوى الدراسي الذي يتم فيه تدريس مقرر دراسي أو مسماه أو رمزه.
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•تعديــل توزيــع الســاعات المعتمــدة لمقــرر دراســي بيــن الســاعات النظريــة ،العمليــة ،تدريب
ميداني...إلخ.
•تعديل متطلبات االعتماد أو متطلبات التخرج للبرنامج.

•إضافــة أو الغــاء التعديــل فــي أهــداف المقــرر إذا اتضــح مــن تقاريــر المقــرر والبرنامــج أن
هناك حاجة إلجراء هذه التغييرات.

اإلجراءات التنظيمية:

1.1يتــم اســتقبال الموضوعــات التــي تــرد إلــى رئيــس اللجنــة بعــد عرضهــا علــى مجالــس الكليــات
ومجالس األقسام أو العمادات أو المراكز.
2.2يتــم فحــص جميــع الموضوعــات عــن طريــق ســكرتير اللجنــة للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع األوراق
والمستندات المطلوبة.
3.3تعرض جميع الموضوعات التي تم استيفائها على اللجنة لدراستها والتوصية بشأنها.
4.4يتم الرفع بجميع الموضوعات في محضر العتماده من قبل معالي مدير الجامعة.
5.5يقــوم رئيــس اللجنــة برفــع مذكــرة لمجلــس الجامعــة لــكل موضــوع تقتضــي اللوائــح واألنظمــة
عرضه على مجلس الجامعة التخاذ قرار بشأنه.
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6.6يتم رفع قرارات التبليغ لكل موضوع على حده لجهات االختصاص لتنفيذه.
فيما يخص اقتراح برنامج أكاديمي جديد أو تطويره ،فيؤخذ في االعتبار ما يلي:

أ.

ب.

ج.
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لكل من:
المراجعة الفنية ,وتعني مراجعة خطوات إعداد المقترح ليكون وفقاً ٍ

•الدليل االجرائي للخطط والبرامج الدراســية – جامعة جازان (يرفق بالمقترح المســتندات
الالزمة والتي توثق مراحل العمل).
•معايير االعتماد األكاديمي.

التحكيم وذلك من خالل:

•الخبــراء األكاديمييــن ممــن تتوافــر فيهــم الشــروط المؤهلــة لتحكيــم المقتــرح ،وذلــك
على المستويين الداخلي والخارجي.
•أصحاب العالقة سواء كانوا مستفيدين أو مهتمين بمجاالت عمل البرنامج.

عــرض نتائــج تحكيــم المقتــرح علــى مجلــس الكليــة ،لتوجيــه القســم المعنــي بالتعليــق عليهــا
وإجراء ما يلزم من تعديالت.
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د  .رفــع المقتــرح مــرة أخــرى للجنــة الدائمــة للخطــط والمناهــج الدراســية ،وذلــك بعــد اعتمــاده
في صورته النهائية من مجلس القسم ومجلس الكلية.

ه ـ  .رفــع توصيــة مــن اللجنــة الدائمــة للخطــط والمناهــج الدراســية لمجلــس الجامعــة بإقــرار
المقترح (المادة  20من الالئحة) .

ثالثاً /اللجنة الدائمة للمتعاونين والعبء الدراسي:
تشكيل اللجنة :
بنــاء علــى برقيــة معالــي وزيــر التعليــم رقــم  5823وتاريــخ 1437/08/18ه ـ ومشــفوعها مشــروع
النمــوذج االسترشــادي إلجــراءات وشــروط التعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم
مــن غيــر منســوبي الجامعــة ,عليــه فقــد تقــرر تشــكيل اللجنــة الدائمــة للمتعاونيــن والعبء الدراســي
بقرار مدير الجامعة رقم  81867وتاريخ 1437/12/04هـ .

مهام اللجنة :

1.1دراسة االحتياج في كليات الجامعة وتقييم البيانات المتعلقة بذلك.
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2.2دراسة ومتابعة تقارير األعباء التدريسية في جميع برامج الجامعة.
3.3وضــع الضوابــط والشــروط المنظمــة للتعــاون مــع الكفــاءات الوطنيــة مــن خــارج الجامعــة فــي
تدريس بعض المقررات.
4.4التخطيــط لعمليــات التعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس وتنظيــم اجراءاتــه ودراســة االحتيــاج
لذلك.
5.5تصميــم النمــاذج الخاصــة بطلبــات التعــاون وتحديــد االحتيــاج ،واعتمادهــا مــن الجهــات المعنيــة
في الجامعة.
6.6تقييم طلبات التعاون للتدريس في الجامعة.
7.7التوصيــة بالموافقــة علــى التعــاون مــع الكفــاءات الوطنيــة مــن خــارج الجامعــة للتدريــس أو
الغاء أو تجديد التعاون.
8.8رفع محاضر اللجنة إلى معالي مدير الجامعة لالعتماد.
9.9يرســل رئيــس اللجنــة القــرارات التنفيذيــة للجهــات المعنيــة للعمــل بموجبهــا وفــق األنظمــة
المنظمة لذلك.
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ضوابط وشروط ترشيح المتعاونين من خارج الجامعة:
1.1يقتصــر التعــاون للتدريــس علــى الســعوديين فقــط وال يجــوز االســتعانة بمتعاونيــن مــن غيــر
منســوبي الجامعــة مــن غيــر الســعوديين ،وفــي حــال دعــت الحاجة للتعاون مع غير الســعوديين
يلــزم الحصــول علــى اســتثناء مــن معالــي مديــر الجامعــة مــع ضــرورة إيضــاح األســباب والمبــررات
الداعية لذلك قبل عرضه على اللجنة الدائمة للمتعاونين والعبء الدراسي.
2.2أن يكــون حاصـ ًـا علــى الدرجــة العلميــة مــن جامعــة ســعودية أو جامعــة أخــرى معتــرف بهــا ،وأن
تكــون مؤهالتــه معتمــدة مــن لجنــة معادلــة الشــهادات الجامعيــة بــوزارة التعليــم فــي حــال
حصوله على المؤهل من خارج المملكة.
متفرغا للحصول على المؤهل.
ً
حاصل على جميع مؤهالته منتظما ،أي
ً
 3.3أن يكون

فنيــي
4.4ال يســمح بالتعــاون مــع حملــة البكالوريــوس إال فــي التدريــب العملــي أو الفنــي (مثــل ّ
المختبرات والمعامل).
5.5أن يكــون التعــاون مــن خــارج الجامعــة تتطلبــه نــدرة التخصــص ،وعــدم وجــود األعــداد الكافيــة
من أعضاء هيئة التدريس ،ومن في حكمهم.
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6.6أن يكــون التعــاون مــن خــارج الجامعــة ،تتطلبــه طبيعــة المقــرر ،وأن يقتصــر ذلــك على المقررات
في المستويات العليا في مرحلة البكالوريوس ،أو مقررات الدراسات العليا.
7.7إذا تجــاوز ســن المتعــاون (الخامســة والســتون عامــا) ،يقــدم تقريــراً طبيــاً عــن قدرتــه علــى
العمل.
8.8مراعــاة أن نصــوص المــواد ( )40( )38و ( )41و ( )42والمــواد ( )102 – 96مــن الالئحــة المنظمــة
لشــؤون منســوبي الجامعــات الســعوديين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم هــي
جزء رئيس في الشروط واإلجراءات المتبعة.

اإلجراءات التنظيمية:

ـنويا» ،وفــي مواعيــد محــددة ،بتحديــد احتياجاتهــا الفعليــة
تقــوم الكليــات وأقســامها
«فصليــا وسـ ً
ً
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،ومــن فــي حكمهــم ،بحيــث يتــم اســتقبال طلبــات التعــاون مــن مختلــف
الكليــات ،وذلــك حســب النمــاذج المختلفــة ،خــال خمســة أيــام عمــل ،مــن نهايــة الفصــل الدراســي
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وقبــل بدايــة الفصــل الدراســي الجديــد الــذي ســيتم فيــه التعــاون ،ولــن ينظــر فــي الطلبــات التــي تــرد
إلى اللجنة بعد هذه الفترة إال في حاالت الضرورة.
وتتم اإلجراءات وفقاً لآلتي:

1.1يتــم تقديــم طلبــات التعــاون مــن قبــل الكليــة المعنيــة ،حســب مــا تقــره اللجنــة الدائمــة
للمتعاونين والعبء الدراسي ,حسب النموذج المعد لذلك (بيان باحتياج القسم لمتعاونين).
2.2بعــد موافقــة اللجنــة علــى التعــاون ،تقــوم األقســام المعنيــة بدراســة الطلبــات ،كل حســب
احتياجاتــه الفعليــة ،بحيــث يتــم رفــع الطلــب ومرفقاتــه لرئيــس اللجنــة الدائمــة للمتعاونيــن
والعبء الدراسي.
3.3بعــد إعــان الجامعــة عــن احتياجاتهــا مــن المتعاونيــن عبــر الوســائل اإلعالميــة واإلعالنيــة
المختلفــة ،وتلقــي الطلبــات مــن الراغبيــن فــي التعــاون ،يقــوم القســم العلمــي المعنــي بإجــراء
المقابــات الشــخصية للمرشــحين للتعــاون ،حســب النمــوذج المعتمــد وتقديــم جــدول
المفاضلة بين المتقدمين على األسس اآلتية:

•منــح األولويــة للمتعاونيــن الســعوديين ممــن تنطبــق عليهــم الشــروط والضوابــط
كالتخصص والخبرة التدريسية.
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•شرط وجود احتياج فعلي ألعضاء هيئة التدريس.

•عــدم توافــر اإلمكانيــة لتوزيــع االحتيــاج كســاعات زائــدة علــى أعضــاء هيئــة التدريــس
من منسوبي الجامعة من السعوديين والمتعاقدين.
•تعطى األولوية للتعاون مع من لهم خبرة سابقة في التعليم الجامعي.

4.4يتــم االســتعانة بنمــوذج (ترشــيح متعــاون) و نمــوذج (جــدول طلــب التعــاون) الــذي يتــم اعتمــاده
من القسم العلمي والكلية ويشترط تقديم الوثائق التالية معه:
•صورة من آخر مؤهل علمي.

•صورة من الهوية الشخصية للمتعاون.

•السيرة الذاتية.

•خطــاب تعريفــي مــن جهــة العمــل ،إذا كان لديــه عمــل ،يحــدد فيــه الرتبــة العلميــة او
المرتبة الوظيفية او المستوي الوظيفي للمرشح للتعاون.

•تقديــم أصــل موافقــة حديثــة صريحــة مــن جهــة العمــل بعــدم الممانعــة مــن تكليفــه
بالتدريــس بالجامعــة وفقــا للجــداول الدراســية المقــررة وطبقــا للســاعات المعتمــدة
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لطــرح المقــررات الدراســية خــال الفصــل الدراســي ،او اقــرار بعــدم االرتبــاط بوظيفــة
فــي القطــاع العــام او الخــاص او التقاعــد منهــا ،ولــن يتــم النظــر فــي طلــب صــرف
مســتحقات ماليــة للمتعاونيــن مــا لــم يتــم ارفــاق موافقــة جهــة العمــل الخاصــة بهــم
عن فترة التعاون.
5.5يتــم رفــع الطلــب مــن قبــل رئيــس القســم العلمــي ومرفقاتــه الــى عميــد الكليــة العتمــاده
ورفعه لرئيس اللجنة الدائمة للمتعاونين والعبء الدراسي.
6.6يقــوم ســكرتير اللجنــة باســتقبال طلبــات التعــاون مــن مختلــف الكليــات المحالــة مــن رئيــس
اللجنــة فقــط ،وال يســمح بقبــول طلبــات التعــاون التــي تــرد الــى اللجنــة بعــد الموعــد المحــدد
مع تحمل الكلية نتيجة التأخير.

7.7يتم دراسة طلبات التعاون في ظل الضوابط والشروط المرفقة.

8.8يقــوم رئيــس اللجنــة الدائمــة للمتعاونيــن والعبء الدراســي بإحالة طلبــات التعاون ومرفقاتها
متضمنة االعتذار او الموافقة على التعاون للكليات المعنية في حينه.

9.9يقــوم عميــد الكليــة المعنيــة بإحالــة طلــب التعــاون ومرفقاتــه الــى رئيــس القســم العلمــي
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المعنــي لتبليــغ طالبــي التعــاون بالقــرار الــوارد مــن اللجنــة الدائمــة للمتعاونيــن والعــبء
الدراسي.

1010تشــكل لجنــة مــن عميــد الكليــة وعضويــة اثنيــن مــن هيئــة التدريــس المتخصصيــن لمقابلــة
المرشحين.

1111يكمــل رئيــس القســم العلمــي االجــراءات نظاميــا بطلــب المتعــاون لتوقيــع (عقــد التعــاون) مــع
الجامعــة بحيــث ال تزيــد مــدة التعاقــد عــن ثالثــة عشــر أســبوعاً  ،وإعــداد جــدول تدريســي
للمتعاون بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
1212يفــوض عميــد الكليــة المعنيــة بالتوقيــع علــى عقــد التعــاون كطــرف أول عــن الجامعــة بعــد
موافقة اللجنة الدائمة للمتعاونين والعبء الدراسي.
1313يتــم االســتعانة بنمــوذج الســاعات للمتعاونيــن والموجــود علــى موقــع وكالــة الجامعــة
للشؤون االكاديمية لصرف المكافأة المستحقة للمتعاون.
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نظام دعم القرار اإلداري (:)MDSS

نظام دعم القرار اإلداري ( )MDSSهو تطبيق يختص بالتقارير اإلحصائية التي تعد ألغراض اتخاذ القرارات
واإلجراءات األكاديمية واإلدارية المناسبة ويتم تحديثه بشكل دوري يتالئم مع التغيرات واإلحتياجات في
الجامعة.
يقوم النظام ( )MDSSبالحصول على البيانات من قاعدة البيانات اإللكترونية والموارد البشرية كما يحفظ
البيانات بعد التصفية والفرز وفقا لحاجة اإلدارة ويحتوي على تقرير مفصل عن حالة عضو هيئة التدريس
الحاليةوالعبء التدريسي.
توضح تقارير النظام()MDSSما يلي:
•العبء التدريسي الحالي لعضو هيئة التدريس.
•متوسط العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس.
•العبء الدراسي الزائد والناقص لعضو هيئة التدريس في القسم المعني.
•حالة عضو هيئة التدريس الحالية  :نشط/غير نشط /معدل التنقل /حالة مؤشر الجنسية /معدل
مؤشر السعوديين لغير السعوديين.
URL: = http://mdss.jazanu.edu.sa/Login.aspx
مالحظة :المطلوب معرفة اسم المستخدم وكلمة المرور قبل الدخول وذلك لحساسية تلك البيانات.
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الجهات التابعة:
أو ًل /كليات جامعة جازان :
كلية الطب
تضم الكلية األقسام التالية:
•االحياء الدقيقة والطفيليات
الطبية.
•طب النساء والتوليد.
•علم االدوية السريري.
•طب األطفال.
•علم االمراض.
•علم التشريح البشري.
•الجراحة.

كلية طب األسنان
تضم الكلية األقسام التالية:
•وقاية األسنان.
• إصالح األسنان.
• جراحةالوجه والفكين
وعلوم التشخيص.
•علوم االستعاضة.
•صحة الفم واألسنان.
•تقنية األسنان.
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كلية الصيدلة
تضم الكلية األقسام التالية:
• علوم األدوية.
• الصيدالنيات.
• الصيدلة السريرية.
• العقاقير .
•الكيمياء الصيدالنية.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس
في تخصص دكتور صيدلي.
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•الكيمياء الحيوية الطبية .
•علم وظائف األعضاء البشري.
•طب األسرة والمجتمع.
•األمراض الباطنية.

تمنح الكلية درجة
البكالوريوس في طب
وجراحة الفم واألسنان.

تمنح الكلية درجة

بكالوريوس طب وجراحة.
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كلية العلوم الطبية
التطبيقية

تضم الكلية األقسام التالية:
• تقنية المختبرات الطبية.
•التغذية اإلكلينيكية.
•تقنية األشعة التشخيصية.
• العالج الطبيعي.
•العالج التنفسي.
•اإلسعاف والطوارئ.
•العمليات*.
•البصريات*.
• السمعيات والتخاطب*.
تمنح الكليةدرجةالبكالوريوس
في التخصصات التالية:
•تقنية المختبرات الطبية.
•التغذية اإلكلينيكية.
•تقنية األشعة التشخيصية.
•العالج الطبيعي.
•اإلسعاف والطوارئ.
•العالج التنفسي.

كلية التمريض
تضم الكلية األقسام التالية:
•التمريض.
•القبالة*.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس
في تخصص التمريض.
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كلية الصحة العامة و طب
المناطق الحارة

تضم الكلية األقسام التالية:
•الوبائيات.
• صحة البيئة.
•اإلحصاء الطبي*.
•المعلوماتية الصحية.
•التثقيف والتعزيز الصحي.
•الصحة المهنية والسالمة*.
•صحة األمومة والطفولة*.
•إدارة الخدمات الصحية*.
•طب المناطق الحارة*(دراسات
عليا) .
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في
التخصصات:
•الوبائيات.
•صحة البيئة.
•المعلوماتية الصحية.
•التثقيف والتعزيز الصحي.
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كلية الهندسة
تضم الكلية األقسام التالية:
•هندسة ميكانيكية.
•هندسة صناعية.
•هندسة كهربائية.
•هندسة كيميائية.
•هندسة مدنية.
•هندسة معمارية.
•الهندسة الحرارية وتقنية
تحلية المياه*.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس
في التخصصات:
•هندسة ميكانيكية.
•هندسة صناعية.
•هندسة كهربائية.
•هندسة كيميائية.
•هندسة مدنية.
•هندسة معمارية.
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كلية التصميم والعمارة
تضم الكلية األقسام التالية:
•التصميم الداخلي.
•العمارة .
•الفنون التطبيقية.
• تصميم المنتجات*.
•تصميم المطبوعات
والوسائط المتعددة*.
•التخطيط*.
تمنح الكلية درجة
البكالوريوس في
التخصصات التالية :
•التصميم الداخلي.
•العمارة.
•الفنون التطبيقية.
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كلية علوم الحاسب اآللي
ونظم المعلومات

تضم الكلية األقسام التالية:
•علوم الحاسب اآللي.
•نظم المعلومات.
•هندسة الحاسب اآللي
والشبكات.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس
في التخصصات التالية :
•علوم الحاسب اآللي.
•نظم المعلومات.
•هندسة الحاسب اآللي
والشبكات.

كلية العلوم
تضم الكلية األقسام التالية:
•الرياضيات.
•الكيمياء.
•الفيزياء.
•األحياء .
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
•الرياضيات.
•الكيمياء.
•الفيزياء.
•األحياء.

تمنح الكلية درجة الماجستير في التخصصات (علم الحيوان -علم النبات -األحياء الدقيقة).
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
تضم الكلية األقسام التالية:
•اللغة اإلنجليزية.
•الصحافة واإلعالم.
•السياحة واآلثار.
•العلوم االجتماعية(قسم مساند).
•العلوم السياسية*.
•المكتبات والمعلومات*.
•اللغة العربية وآدابها.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس بنظامي االنتظام والتعليم عن بعد في التخصصات التالية:
•اللغة العربية وآدابها.
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•السياحة واآلثار.
•اللغة اإلنجليزية.
•الصحافة واإلعالم.
كما تمنح درجة الماجستير في التخصصات التالية:
•الدراسات اللغوية والنحوية.
• الدراسات األدبية والنقدية.

كلية العلوم واآلداب
بمحافظة الدرب

تضم الكلية األقسام التالية:
•األحياء.
•اللغة االنجليزية.
•الرياضيات.
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كلية العلوم واآلداب
بمحافظة العارضة

تضم الكلية األقسام التالية :
•اللغة االنجليزية.
•الفيزياء.
•العلوم الطبية التطبيقية.
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كلية العلوم واآلداب
بمحافظة الداير

تضم الكلية األقسام التالية:
•الرياضيات.
•اللغة االنجليزية.

•إدارة األعمال.
•العلوم الطبية.
•الفيزياء*.
•الكيمياء*.
•علوم الحاسب اآللي*.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس
في التخصصات التالية:
•األحياء.
•اللغة االنجليزية.
•الرياضيات.
•إدارة األعمال.
•التمريض.

•الكيمياء*.
•علوم الحاسب*.
تمنح الكلية درجةالبكالوريوس
في التخصصات التالية:
•اللغة االنجليزية (ترجمة).
•الفيزياء.
•العالج الطبيعي.
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•العلوم الطبية التطبيقية
( العالج الطبيعي ،المختبرات
الطبية*).
•األحياء*.
•الدراسات اإلسالمية(قسم
مساند).
تمنح الكلية درجة البكالوريوس
في التخصصات التالية:
•الرياضيات.
•اللغة االنجليزية(ترجمة).
•التمريض.
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كلية العلوم و اآلداب بمحافظة
صامطة

تضم الكليةاألقسام التالية:
•قسم الفيزياء.
•قسم الكيمياء.
•قسم رياض األطفال.
•قسم االقتصاد المنزلي.
•قسم اللغة االنجليزية.
•األشعة*.
•التمريض*.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات
التالية:
•الفيزياء.
•الكيمياء.
•رياض األطفال.
•االقتصاد المنزلي/إدارة المنزل ومؤسسات
السكن.
•اللغة االنجليزية.

كلية العلوم واآلداب بمحافظة فرسان
تضم الكلية األقسام التالية:
•قسم االقتصاد المنزلي.
•قسم اللغة اإلنجليزية.
•قسم العلوم الطبية.
• الرياضيات*.
•نظم المعلومات*.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات
التالية:
•اللغة االنجليزية.
•االقتصاد المنزلي/إدارة المنزل ومؤسسات
السكن.
•التمريض.

جــامــعة جـــازان
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كلية التربية
تضم الكلية األقسام التالية:
•التربية.
•علم النفس.
•المناهج وطرق التدريس.
•التربية الفنية.
•التربية البدنية.
•التربية الخاصة.
•رياض األطفال.
•الثقافة اإلسالمية(قسم
مساند).
•تقنيات التعليم(قسم مساند).
تمنح الكلية درجة البكالوريوس
في التخصصات التالية:
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كلية إدارة األعمال
تضم الكلية األقسام التالية:
• إدارة أعمال.
• المالية واألعمال المصرفية.
• نظم المعلومات اإلدارية.
• األنظمة.
• التسويق والتجارة
اإللكترونية.
• المحاسبة.
•اإلقتصاد*.
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كلية الشريعة والقانون
تضم الكلية األقسام التالية:
• الشريعة.
•القانون(القانون العام
،القانون الخاص*).
تمنح الكلية درجة
البكالوريوس في التخصصات
التالية:
•الشريعة.
•القانون العام .

•التربية الفنية.
•التربية البدنية.
•التربية الخاصة /مسار
اإلعاقة العقلية .
•التربية الخاصة/مسار
صعوبات التعلم.
•قسم رياض األطفال.
كما تمنح درجة الدبلوم العام
في التربية.
كما تمنح درجة الماجستير في
التخصصات التالية:
• اإلدارة التربوية.
•اإلرشاد النفسي.
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تمنح الكلية درجة
البكالوريوس في
التخصصات التالية:
•إدارة األعمال.
•المالية واألعمال المصرفية.
• نظم المعلومات اإلدارية.
• األنظمة.
• التسويق والتجارة
اإللكترونية.
• المحاسبة.
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الكلية الجامعية بمحافظة صبيا
تضم الكلية األقسام التالية:
•علوم الحاسب.
•المحاسبة.
•التمريض.
•األشعة*.
•الكيمياء*.
•الرياضيات*.
•التربية الخاصة*.
•اللغة االنجليزية *
•رياض األطفال*.
تمنح الكلية درجة الدبلوم في التخصصات:
•علوم الحاسب.
•المحاسبة.
•التمريض.
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الكلية الجامعية بمحافظة أبي عريش
تضم الكلية األقسام التالية:
•التغيةاإلكلينيكية.
•نظم المعلومات.
•التسويق.
•األحياء*.
•الفيزياء*.
•المختبرات الطبية*.
تمنح الكلية درجة الدبلوم في التخصصات:
•التغيةاإلكلينيكية.
•نظم المعلومات.
•التسويق.
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كلية المجتمع بمحافظة بيش

كلية المجتمع بجازان
تضم الكلية األقسام التالية:
•اإلدارة.
•الحاسب .
تمنح الكلية درجة الدبلوم في التخصصات:
•إدارة/التسويق.
•إدارة/المحاسبة.
•إدارة /الفندقةوالسياحة.
•إدارة/اإلدارة المكتبية (السكرتارية التنفيذية).
•إدارة/إدارة األعمال.
•الحاسب/برمجة وتشغيل الحاسبات.
•الحاسب/تحليل وتصميم النظم.

تضم الكلية األقسام التالية:
•تقنية الهندسة الميكانيكية.
•تقنية الهندسة الكهربائية.
•تقنية الهندسة الكيميائية.
•تصميم وتحليل النظم*.
•البرمجة وتشغيل الحاسبات*.
تمنح الكلية درجة الدبلوم في التخصصات التالية:
•تقنية الهندسة الميكانيكية.
•تقنية الهندسة الكهربائية.
•تقنية الهندسة الكيميائية.

مالحظة * /تعني البرنامج مغلق /غير مفعل.

جــامــعة جـــازان
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وكالء سابقون:

د .حسن بن حجاب الحازمي

أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية.
وكيل جامعة جازان سابقاً.
عميد شؤون الطالب سابقاً.
قاص و ناقد أدبي.

تولى وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية خالل الفترة من
1429هـ 1434 -هـ .
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•تقديــم خدمــة متميــزة
الجامعــة
لطــاب
تتمثــل فــي التخطيــط
والتنســيق والتنفيــذ
لبرامــج اللغة اإلنجليزية
لجميــع
المكثفــة
الجامعــة
كليــات

وكالة الجامعة للشؤوون األكاديمية

0173295000
vpaa@jazanu.edu.sa
شطر الطالبات

0173225839
avpa@jazanu.edu.sa
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