
 

 

 

   التعليم وزارة  
 جامعة تبوك

 كلية إدارة اإلعمال

 قسم التمويل واالستثمار
 

Ministry of Education 

Tabuk University 

Faculty of Business administration 

Finance & Investment Department 

 

 اهليكل التنظيمي  
 واالستثمارالتمويل  قسمل 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   التعليم وزارة  
 جامعة تبوك

 كلية إدارة اإلعمال

 قسم التمويل واالستثمار
 

Ministry of Education 

Tabuk University 

Faculty of Business administration 

Finance & Investment Department 

 اللجان التنفيذية للقسم:     

 لجنة التطوير والجودة  .1

 تي:  تتمثل مهام اللجنة في اآل         

 والجامعة.  بالكليةرسم السياسة العامة للتطوير والجودة وفقا ملتطلبات عمادة التطوير والجودة  -

بالكلية في نشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي، وتنظيم  والجودةلتطوير وكالة ا املساهمة مع  -

 .حضور هذه الفعالياتتحفيز أعضاء هيئة التدريس علي  ، و تثقيفية، وورش العملاملحاضرات ال

 واالعتماد األكاديمي بالقسم.  اإلشراف على نشاطات التقويم -

 وكالةالى  ورفعها ومراجعتها،وتقارير املقررات  ةاإلشراف على إعداد وتجهيز ملفات املقررات الدراسي -

 ي.  لكل فصل دراس   بالكلية  التطوير والجودة

 الخطة املوضوعة البرنامج وفق التعلم فيقياس خصائص الخريجين ومخرجات  -

ير في تحليل نتائج االختبارات واستخراج التقار في الكلية  اإلحصاء واملعلوماتالتنسيق مع وحدة  -

 بالجامعة.  تنفيذ واملتابعة لكل ما يصدر من وحدة القياس والتقويملا ، و الخاصة بها

 . للبرنامجاملعيارية  االختباراتأسئلة اإلشراف على بناء بنوك  -

 صورة دورية. عنها ب تنفيذ استطالعات الرأي وتحليلها وتقديم تقرير تفصيلي -

من التقارير ومؤشرات    بناء الخطة التشغيلية وفق أهداف البرنامج وأوليات التحسين املستخلصة -

 . للمستفيدين  واستطالعات الرأي األداء

     .للبرنامجطة خدمة املجتمع  اء خبن -

 . بالكلية طوير والجودةوكالة التاملحالة للقسم من متابعة تنفيذ توصيات التحسين املستمر  -

 . ة التشغيليةالخط باملختصة  الوحدات واللجانإنجازات توثيق  -

الجهات  من به البيانات واإلحصاءات الخاصة ث وتحدي جمع و وي ر السنالتقريإعداد  علىاإلشراف  -

 قة.ت العالذا 

 . عن نشاطات اللجنة  دوري القسم بتقرير  لرئيسلرفع ا  -

 يما يوكل اليها من أعمال. ف البت -
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 الدراسية لجنة البرامج والخطط  .2

 :  يل مهام اللجنة في اآلت تتمث          

ال - معايير    للبرنامجالدراسية    ة خطتطوير  بالجامعة   لجنةوفق  الدراسية  والخطط  ، البرامج 

 بالكلية.  البرامج والخطط الدراسية بالتنسيق مع لجنة 

 . للبرنامجمراجعة تطوير املقررات الدراسية   -

 املقررات. توصيفاتج و مانالبر ف توصييق وتدقراجعة م -

 . للبرنامجص الخريجين ومخرجات التعلم خصائ راجعةم -

  مالحظاتهم ، واالستفادة من  للبرنامجاملرجعية    اتواملقارناملحكمين واملراجعين الخارجيين    اقتراح -

 . البرنامجفي تطوير 

 . بمهام اللجنة املرتبطة للبرنامج  ليةشغياملشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة الت  -

من قبل  صة  عكسية والتوصيات املستخلل التغذية الالدراسية من خال  طييم الدوري للخطتقال -

والخريجين، وتقديم   واملقيمين  التدريس واملحكمين    املناسبة  باإلجراءات  ات قترحاملأعضاء هيئة 

 لوائح الجامعة. وفق 

   البرنامج  مقرراتمعادلة  طلبات  يما يحال من  النظر ف  -
 
ا عمول بهللوائح املا و عادلة   لضوابط املوفقا

 م القسوالرفع بتقرير الي رئيس في الجامعة 

 . عن نشاطات اللجنة  دوري القسم بتقرير  يسرئالرفع ل -

 ليها من أعمال. إ البت فيما يوكل  -
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 اللجنة العلمية   .3

 للجنة في اآلتي:  مثل مهام اتت        

طلب - التدريس  فحص  هيئة  أعضاء  ترقية  التمويل  ات  التنفيذية  بقسم  للقواعد   
 
 واإلجرائيةوفقا

 ة. علمي بالجامعاملوضوعة من قبل املجلس ال

 م. صالحية طباعة ونشر الكتب املؤلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالقس دراسة -

 .في مجال البحث العلمي للبرنامجشغيلية  املشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة الت  -

أعضاء هيئة التدريس بالقسم لحضور الندوات واملؤتمرات العلمية   دراسة الطلبات املقدمة من -

 للقواعد
 
 ة. العلمي بالجامع من قبل املجلسالتنفيذية واالجرائية املوضوعة  وفقا

والثقافية - العلمية  والفعاليات  والندوات  والورش  املؤتمرات  إدارة  وتنسيق  واملسابقات    تنظيم 

 . بالقسممية العل

 تحديثها بصورة دورية. و  لبحث العلميل قاعدة بيانات إنشاء  -

من   - االحتياجات  التدريس  أعضاءتحديد  في    هيئة  طلبات  الو   حكمهمومن  في  املتقدمين  نظر 

 . بالقسمهم وظائفل

 طلبات االبتعاث للمعيدين واملحاضرين  متابعة -

 . عن نشاطات اللجنة  دوري القسم بتقرير  لرئيسالرفع  -

 البت فيما يوكل اليها من أعمال.  -
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   لجنة الشؤون االكاديمية واإلرشاد الطالبي .4

 ثل مهام اللجنة في اآلتي: تمت         

 بالكلية.   الشؤون األكاديمية وحدةبالتنسيق مع  ة الجداول الدراسيةمراجعو  إعداد -

 .واإلضافة الحذفعمليات  و الطالب تسجيل  إجراءاتاإلشراف على  -

 . دراس يفصل لكل املراقبات و الختبارات ا عداد جدول إ  -

 ومعادلة املقررات.  لبرنامجا  وإلىمن واملحولين الطالب الزائرين  إجراءاتمتابعة  -

 . للبرنامج  بإعداد التقرير السنوي املرتبطة  اإلحصائياتوتحليل ر توفي  -

الت  - الخطة  وتنفيذ  إعداد  في  واإلرشاد    املرتبطة  للبرنامجشغيلية  املشاركة  األكاديمية  بالشؤون 

 الطالبي. 

 . دراس ي عام بداية كل  األكاديمي لإلرشادخطة  إعداد -

 . جامعةوالكلية وال بالقسم الخاصةكافة القواعد والتعليمات ب  وتعريفهمب الطال ة يئته -

رفع بواسطة املرشدين والسعي لح  الطالب مشاكل النظر في -
ُ
 . القسملها مع إدارة األكاديمية التي ت

 .ي حلهاهمة ف، واملساوتظلماتهم  الطالبالنظر في شكاوى  -

لتمكين - بالكلية  التعاوني  التدريب  مع وحدة  واملتابعة  الب  التنسيق  على  طالب  الحصول  من  رنامج 

 ت التعلم املحددة للمقرر.تي تناسب تحقيق مخرجاالجهات التدريبية ال

 . برامج خاصة بهم وإعدادلطالب املوهوبين واملتعثرين بالقسم ل بناء قاعدة  -

 . ات اللجنةطالرفع ملجلس القسم بتقرير فصلي عن نشا -

 من أعمال.  ليهاإ البت فيما يوكل  -
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  األنشطة الطالبيةلجنة الخريجين و  .5

 تتمثل مهام اللجنة في اآلتي:             

 . الطالبيةنشطة بالخريجين واأل املرتبطة شغيليةاملشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة الت  -

ل مجموعة من  اراتهم من خالإلسهام في تهيئة الخريجين لسوق العمل؛ برفع كفاءتهم وصقل مه ا  -

 .وورش العملية دريب لبرامج التا 

الخريجين  بالتنسيق مع وحدة    تحديثها بصورة دوريةو   للخريجين  قاعدة بيانات  إنشاءاملساهمة في   -

 بالكلية. 

 . الخريجين بالكليةبالتنسيق مع وحدة  القسم التي تواجه خريجيحصر املشكالت  -

في   - وظيفية  املساهمة  فرص  خم  البرنامج  ريجيخلخلق  ات ؤسسملوا   الشركات  حصر   لالن 

 . الخريجين بالكلية بالتنسيق مع وحدة  ذات العالقة بالتخصص والخاص العام ينبالقطاع

 املختلفة وتحفيزهم للمشاركة في أنشطتها املختلفة.  سمالقدعوة الخريجين في مناسبات  -

الطالبية  إعداد - األنشطة  التشغيلية  خطة  الخطة  مبادرات  مع  يتسق  تنفيذهبما  ومتابعة    ا ، 

 نشطة الطالبية بالكلية. األ بالتنسيق مع وحدة

ا دمج   - الرعاية لهمفي األ  لخاصةالطالب ذوي االحتياجات  الوح  نشطة وتقديم  دات  بالتنسيق مع 

 ةاملختص

 .ةالجامع  فعالياتفي مختلف  للمشاركةقسم ال ةتحفيز طلب  -

 . عن نشاطات اللجنة  دوري القسم بتقرير  لرئيسفع الر  -

 ليها من أعمال. إ فيما يوكل  بتال -
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