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هدفي األوُل أن تكوَن بالُدنا نموذًجا ناجحًا ورائًدا في العالِم على كافِة 
األصعدِة، وسأعمُل معكم على تحقيق ِذلك
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

)حفظه الله(
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المرأة مكون أساسي من المجتمع السعودي ولها دور هام في تحقيق 
هذه الرؤية
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صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

)حفظه الله(
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كـلمة مـدير الـجـامعة
عكفــت سياســة جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل منــذ 
نشــأتها علــى كل مــا مــن شــأنه خدمــة شــطريها مــن منســوبي 

ومنســوبات الجامعــة ..
ــات  ــات وأقســام الطالب ــر فــي كلي ــن شــهدنا التوســع الكبي وحي
والتزايــد الواضــح فــي عــدد منســوبيها كان مــن الضــروري وجــود 
وكالــة للجامعــة تخــدم شــطر الطالبــات  ، فــكان القــرار بإنشــاء 
ــات ومهــام  ــات مدعمــة بصالحي ــة الجامعــة لشــؤون الطالب وكال
مخولــة بهــا تمكنهــا مــن أداء دورهــا علــى المســتوى التعليمــي 
واإلداري المطلــوب تحــت ظــل الرؤيــة الرشــيدة التــي جعلــت 
للمــرأة الحــق فــي المناصــب القياديــة العليــا ،  وأن لهــا مــن 
القــدرة واالمكانيــات مايجعلهــا تســتطيع أن تصــل بالصالحيــات 

المفوضــة لهــا الــى ســقف النجــاح .
هــام  تخــدم شــطر  التــي  الوكالــة  هــذه  ندعــم  بدورنــا  ونحــن 
اللــه  مــن  آمليــن  الرئيســة  أركانهــا  مــن  ركــن  بالجامعــة وتعــد 
لهــذه  واحــدة  يــدا  للعمــل  أن يوفقنــا جميعــا  القديــر  العلــي 

. الرائــدة  التعليميــة  الملحمــة 

مدير جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
د. عبدالله بن محمد الربيش
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كـلمة وكـيلة الـجامعة 
لــشــؤون الـطـالـبـات  
تماشــيا مــع رؤيــة بالدنــا الرشــيدة فــي تمكيــن المــرأة مــن 
القيــادات العليــا ، وتنفيــذا للقــرارات الخاصــة بالسياســات العليــا 
ومجلــس  التعليــم  وزارة  مــن  والمعتمــدة  الجامعــي  للتعليــم 
الجامعــة المتعلقــة بتحقيــق أهــداف الجامعــة بوجــه عــام وبشــطر 
67923/42 وتاريــخ  رقــم  القــرار  خــاص صــدر  بوجــه  الطالبــات 
1439/8/28 هـــ بإنشــاء وكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات والتي 
تعمــل علــى خدمــة شــطر الطالبــات ضمــن صالحيــات تســعى 

ــدور المأمــول وااليجابــي لهــن. فيهــا لل
ــات  ــة الجامعــة لشــؤون الطالب ــدأت وكال ــق ب ومــن هــذا المنطل
جــادة مخلصــة فــي وضــع هيكلــة دقيقــة لتقــوم بدورهــا الصحيــح 
الجامعــة  وكاالت  اختصاصــات  مــع  تعــارض  دون  والشــامل 
األخــرى بــل ســعت علــى أن تدعــم أداء هــذه الــوكاالت  لتصــب 
جميعــا فــي خدمــة العلــم وتكــون ذات مخرجــات شــاملة ومتميزة 

ونافعــه بــإذن اللــه.
ــا ذات  ــا وأهدافه ــون مهامه ــة فــي أن تك ــن حرصــت الوكال وحي
شــمول ورســوخ تطلــب منهــا األمــر وقتــا فــي تحديــد هــذه 
المهــام  حتــى يكــون تطبيقهــا علــى أرض الواقــع مــرن ويغطــي 
الجامعــة  رؤيــة  ضمــن  للطالبــات  الجامعــي  الحــرم  متطلبــات 
ورســالتها مــع االيمــان بــأن هــذه األهــداف والصالحيــات قابلــة 
للتعديــل والنمــو والتطويــر بنــاء علــى الحاجــة لهــا والتــي تظهــر 

ــى أرض الواقــع . ــا عل ــد ممارســتها وتطبيقه عن

وكـيلة الـجامعة لــشــؤون الـطـالـبـات  
أ.د. دالل بنت محمد التميمي
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وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

مكتب الوكيلة

إدارة التواصل 
والتنمية

عمادة الدراسات 
الجامعية

اللجان وفرق
 العمل المهنية*

إدارة األمن 
بأقسام الطالبات

إدارة السالمة 
بأقسام الطالبات

إدارة إسكان الطالبات 
بالركة

كلية اآلداب

كلية العلوم

كلية المجتمع

كلية العلوم 
والدراسات اإلنسانية 

بالجبيل

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بالجبيل

كلية العلوم اإلدارية 
بالقطيف

قسم الشؤون قسم إدارة المعرفة
اإلدارية

قسم خدمة 
المنسوبات

قسم الشؤون 
المالية

قسم الثقافة 
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العملية التعليمية

إدارة الشؤون 
األكاديمية

إدارة الشؤون
 اإلدارية والمالية

* 1-لجنة التفكير والتخطيط االستراتيجي،     2-لجنة تنظيم األنشطة ودعم الطالبات      3-اللجنة االستشارية،
4-اللجنة التأسيسية لألدارة المعرفية      5-اللجنة الفرعية لضبط السلوك الطالبي بكليات المدينة الجامعية بحي 

الراكة 6-فريق عمل إلدارة دوري النوادي الرياضية
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أواًل 
إدارة الشؤون 

األكاديمية
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1- إدارة الشؤون األكاديمية

الرسالة

األهداف العامة

توفيــر تجربــة جامعيــة مميــزة، تعــزز والء الطالبــة وانتماؤهــا للجامعــة مــن خــال تحســين 
العمليــة التعليميــة، وتيســير الفــرص إلثــراء خبــرات الطالبــات وتنميــة مهاراتهــن األكاديميــة و 

ــة فــي المجتمــع و الوطــن. ــة لدعــم مشــاركتهن الفاعل الشــخصية و القيادي

ضمان تقديم خدمات معرفية تعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة.. 1
العمل على تطوير وتحسين العملية التعليمية بصفة مستمرة.. 2
تنمية المهارات القيادية لدى طالبات الجامعة.. 3
العمل على تحقيق أهداف المجالس الطابية.. 4
تقديم برامج و خدمات لدعم نجاح الطالبات و الخريجات و االستفادة من تجاربهن.. 5
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التوصيف اإلداري 
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وصف إدارة الشؤون األكاديمية

تعريف
يعمــل قســم إدارة المعرفــة علــى المســاهمة بشــكل إبداعــي فــي تحقيــق رســالة الجامعــة مــن 
خــال نشــر و تعزيــز ثقافــة مشــاركة المعرفــة فــي الهيئــات التدريســية، الطابيــة، و اإلداريــة. 
يتكــون قســم إدارة المعرفــة مــن ثــاث وحــدات: وحــدة تطويــر و تخطيــط المعرفــة، وحــدة التقنيــة 

ــم المعرفــة.  ــكار و تقوي و مشــاركة المعرفــة، وحــدة االبت
مهام وحدة تطوير و تخطيط المعرفة:

1.تخطيط األنشطة واللقاءات المتعلقة بالمعرفة.
وحــدة تطويــر وتخطيــط المعرفــة مســؤولة عــن تخطيــط اللقــاءات واألنشــطة المتعلقــة بــإدارة 	 

المعرفــة.
تتضمن هذه األنشطة و اللقاءات التالي:	 

- كافيهــات المعرفــة: تخلــق كافيهــات المعرفــة بيئــة مريحــة وسلســة تحــث علــى الحــوار 
والنقــاش.

- أنشــطة المجموعــات ذات االهتمــام المشــترك: توفيــر منصــة تواصــل لألشــخاص ذوي 
االهتمامــات والمعــارف المشــتركة، مــن خــال حضــور هــذه اللقــاءات ســيتمكن المشــاركون 
مــن بنــاء مجموعــات حيــث يكــون بإمكانهــم تعلــم أفضــل الممارســات وتشــارك خبــرات حــل 

المشــكات.
- نــدوات المعرفــة االفتراضيــة: اســتضافة خبــراء قــادة مــن مجموعــات ذات اهتمامــات 

مختلفــة وعــرض تجــارب منظمــات أخــرى.
- منتــدى المعرفــة: توفيــر منصــة ســنوية تجمــع ممارســي إدارة المعرفــة والقــادة مــن كل 
أنحــاء العالــم. الهــدف هــو خلــق فهــم أفضــل لمبــدأ إدارة المعرفــة وعــرض تطبيقــات عمليــة.

التدريب الداخلي: تصميم وتفعيل برامج تدريب إلدارة المعرفة.

2. إنشاء مجموعات ذات اهتمام مشترك.
مشاركة المعرفة واالهتمامات.	 
تطوير مجموعة من الممارسات المشتركة.	 
حل المشكات المتعلقة بالعمل.	 
نشر تقنيات جديدة.	 
 متابعة الكليات اإلدارات المختصة؛ الستكمال النماذج/ الجداول بالشكل المطلوب إلكترونيا.	 
للخــروج بمقترحــات وتوصيــات 	  الكليــات  الــواردة مــن  البيانــات والمعلومــات  تحليــل  دراســة 

التعليميــة. العمليــة  لتحســين 
التنســيق مــع وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة وعمــادات الكليــات والجهــات المختصــة 	 

والتوصيــات. المقترحــات  لتفعيــل 

3. كتابة التقارير والتوثيق. 
جمع المعلومات والبيانات.	 
توثيق لقاءات وأنشطة إدارة المعرفة بشكل دوري.	 
أرشفة الوثائق والسجات الخاصة باإلدارة.	 
إصدار تقارير شهرية، ربع سنوية، وسنوية.	 

أواًل | قسم إدارة المعرفة
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4. تشكيل فرق معرفة من أعضاء الهيئات التدريسية، الطالبية، واإلدارية.
تســهيل عمليــة مشــاركة المعرفــة فــي الجامعــة مــن خــال تشــكيل فــرق معرفــة فــي مختلــف 	 

الكليــات.
تقييم أداء فرق المعرفة في الكليات المختلفة ودراسة أثرهم في كلياتهم.	 
تحديد أفضل الممارسات في تفعيل استراتيجية مشاركة المعرفة.	 

5.تقديم جوائز تميز نهاية كل سنة دراسية.
خلق ونشر ثقافة مشاركة المعرفة في الجامعة من خال وضع معايير ترشح لجوائز التميز.	 
إعام الكليات بأهداف ومعايير الجوائز.	 
االلتزام بالشفافية والعدالة من خال اعتماد معايير الترشح وإصدار النماذج الازمة.	 
تحديث وتنقيح معايير التنافس بين الكليات.	 
إتاحة الفرصة لذوي المصلحة المشتركة للمشاركة في عملية احتساب النقاط للرابحين.	 

مهام وحدة التقنية و مشاركة المعرفة:
1.تصميم برنامج إلدارة المعرفة.

تطوير نظام تقنية المعلومات لتخزين واستعادة المعرفة.	 
إنشاء مستودع للمقاالت واألسئلة الشائعة وأي معلومات أخرى ذات صلة.	 
إنشاء برنامج قاعدة معرفية يسمح بنشر الوثائق لاستخدام العام داخل الجامعة.	 
تمكيــن المســتخدمين مــن الوصــول للمعلومــات بســهولة، مــا يمكنهــم مــن إيجــاد إجابــات 	 

ألســئلتهم بشــكل ســريع.

2.إنشاء آلية العتماد المشاركات المطروحة في النظام.
فحــص المشــاركات فــي نظــام إدارة المعرفــة قبــل الســماح بنشــرها للتأكــد مــن عــدم مخالفتهــا 	 

ألنظمــة الحقــوق الفكريــة، وللتأكــد مــن خلوهــا مــن أي محتــوى مســيء أو معلومــات تخالــف 
سياســات الجامعــة.

 إصدار تقارير شهرية، ربع سنوية، وسنوية.	 

3.إنشاء نظام للتغذية الراجعة من المستخدمين.
تمكين المستخدم من طرح أسئلة أو إبداء آراء بعد نشر مشاركة.

4.توفير شبكات تواصل اجتماعية.
إيجاد منصة تسمح ببناء شبكات تواصل اجتماعي بين أشخاص ذوي اهتمامات مشتركة.

.Twitter, Facebook, Instagram, Linked In :على سبيل المثال

5.تشجيع التعاون وتسهيل عمل شبكات التعلم.
توفير مساحة تسمح بطرح األسئلة والنقاشات بين المجموعات ذات االهتمام المشترك. 	 
رفع مستوى التعاون االجتماعي والتوسع في فرص التدريب.	 
تشجيع االندماج والمشاركة في الخطط المستقبلية.	 

وصف إدارة الشؤون األكاديمية
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6.تطوير تطبيق لمشاركة المعرفة.
تطوير برنامج مؤسسي معرفي لنشر المهارات واالبتكار.	 
تنظيم المعرفة والخبرات من خال تفعيل إمكانية النشر وتسهيل الوصول.	 
تسهيل وصول األفراد باألفراد.	 
تسهيل وصول األفراد بالمعرفة.	 
تصميــم التطبيــق بحيــث يتضمــن فواصــل القــراءة، النصــوص المتوقعة، التنبيهــات، باإلضافة 	 

إلــى األدوات الازمــة لمواجهــة متطلبــات القــوى العاملــة فــي هــذا العصــر.

مهام وحدة االبتكار و تقويم المعرفة:
1.القيام بتدقيق دوري للمعرفة.

القيام بقياس وتقويم مجموع المعرفة الملموسة والضمنية في الجامعة.	 
تحديد المعرفة المنتجة من الجامعة، بما في ذلك مصادرها، تخزينها، واستخداماتها.	 
تعيين مصادر العجز والفائض في المعرفة.	 
تقويم أداء الجامعة من حيث مواكبة التوجهات الحديثة والمحافظة على مصادر المعرفة.	 
تحديد المعلومات الازم تحديثها.	 
تعيين المعرفة الازم أرشفتها ونشرها لاستخدام في الجامعة.	 
الحد من ازدواجية العمل الناتجة عن محدودية الوصول للمعرفة.	 
تحديد المعوقات التي تمنع المعرفة من التدفق في نظام الجامعة.	 
اســتعمال أدوات تدقيــق المعرفــة المتعــارف عليهــا، مثــل الدراســات االســتقصائية اإللكترونية، 	 

المقابــات الشــخصية، عمليــات تحليــل ســير العمــل، عمليــات تحليــل المحتــوى وعمليــات تحليــل 
نظــم تقنيــة المعلومات.

2.تصميم عملية استحداث معرفة جديدة.
طرح حلول جديدة لمشكات قديمة.	 
تشجيع ممارسات تستنبط معارف جديدة.	 

3.تعيين أفضل الممارسات في حقل إدارة المعرفة.
التعلم من الخبرات السابقة وزيادة فرص النجاح في المستقبل.	 
وصل الموظفين مع الموارد الازمة لتمكينهم من إنجاز األعمال بشكل أسرع وأفضل.	 
تحديد واستبدال الممارسات الضعيفة.	 
تقليص منحنى التعلم لحديثي التعيين.	 
التخلص من ازدواجية العمل.	 
تحسين الخدمات.	 
التقليل من هدر المعرفة )الملموسة والضمنية(.	 

4.المقارنة المعيارية ومؤشر األداء.
مقارنة اإلنجازات والعمليات مع المنظمات الناجحة في مجال إدارة المعرفة.	 
تحديد المعايير والمؤشرات للقيام بعمليات تقويم موضوعية.	 
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تعريف
يشــرف قســم متابعــة ســير العمليــة التعليميــة علــى أداء شــطر الطالبــات كمنظومــة أكاديميــة 

بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة بالجامعــة لضمــان جــودة األداء.

مهام القسم:
ــة  ــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة لتقديــم خدمــات معرفيــة وتعليميــة عالي 1.التنســيق مــع وكال

الجــودة فــي أقســام الطالبــات:
تطويــر آليــات لقيــاس مؤشــرات األداء المحــددة فــي الخطــة االســتراتيجية للجامعــة، التــي تســتخدم 

لمتابعــة جــودة العمليــة التعليميــة بأقســام الطالبات.

2. إصدار تقرير ملخص دوري لسير العملية التعليمية في أقسام الطالبات
استحداث النماذج/ الجداول الملخصة لسير العملية التعليمية مع مراجعتها دوريا.	 
المطلــوب 	  بالشــكل  الجــداول  النمــاذج/  الســتكمال  المختصــة؛  اإلدارات  الكليــات/  متابعــة 

إلكترونيــا.
دراســة تحليــل البيانــات والمعلومــات الــواردة مــن الكليــات للخــروج بمقترحــات وتوصيــات 	 

التعليميــة. العمليــة  لتحســين 
التنســيق مــع وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة و عمــادات الكليــات والجهــات المختصــة 	 

لتفعيــل المقترحــات والتوصيــات.

3. إقامة لقاء سنوي لعرض إنجازات كل كلية في المجال التعليمي 
تحديد بنود عرض اإلنجازات واإلعان عنها في بداية العام.	 
التنســيق مــع الجهــات المختصــة )وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة، العمــداء والوكيــات، 	 

العاقــات العامــة..( إلقامــة اللقــاء ســنويا.  

4. تقديم جائزة تميز للكليات في نهاية كل عام:
ــذي 	  ــوب، ال ــق جــو مــن التنافــس المطل ــز بمــا يضمــن خل ــزة التمي ــر الترشــيح لجائ إعــداد معايي

ينهــض بمســتوى األداء.
التعريف بأهداف الجائزة وإحاطة الكليات بأحكامها وشروطها العامة وآلياتها. 	 
اقتــراح اجــراءات اختيــار الكليــات المرشــحة والنمــاذج الخاصــة بذلــك بمــا يضمــن الدقــة والعــدل 	 

والشــفافية فــي االختيــار.
ــات 	  ــن الكلي ــة؛ إلذكاء روح المنافســة الشــريفة بي ــز بصفــة دوري ــزة التمي ــث جائ مراجعــة / تحدي

للوصــول إلــى األداء المتميــز.
اإلعــان عــن الكليــة الحاصلــة علــى جائــزة التميــز )احتفــال ســنوي، موقــع الجامعــة، خطــاب 	 

رســمي مــن مديــر الجامعــة(.

ثانيًا | قسم متابعة سير العملية التعليمية
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ثالثًا | قسم دعم القيادات

تعريف القسم:
هــو قســم يســعى الــى اكتشــاف و تدريــب و تمكيــن القيــادات النســائية فــي الجامعــة فــي ضــوء 

معاييــر و خطــط منهجيــة للتدريــب علــى أســس القيــادة الفاعلــة.

مهام القسم:
الكشف عن القيادات الشابه المستقبلية من خال:. 1

اعــداد وتطبيــق أدوات القيــاس للكشــف عــن القيــادات ومــدى مناســبة ترشــيحها للمناصــب 	 
القياديــة

تزويــد المرشــحات للمناصــب القياديــة باألســس والمهــارات العمليــة لــألداء القيــادي المتميــز 	 
والتدريــب علــى اتخــاذ القــرار.

السعي الى رفع مستوى االنتاجية نوعًا وكمًا بما يتماشى مع رؤية الجامعة	 

تمكين القيادات الحالية ورفع مستوى ادائها من خال:. 2
دعــم التعاقــب اإلداري بيــن القيــادات النســائية لضمــان ساســة انتقــال المهــام االداريــة بيــن 	 

القيــادات واســتمرارية الكفــاءة االداريــة.
ــاج العلمــي لتحقيــق التــوازن بيــن العمــل اإلداري 	  ــادات علــى االســتمرارية باإلنت مســاعدة القي

واالكاديمــي )البحثــي و التدريســي(
االستثمار االمثل للقيادات عند التكليف بالمهام والصاحيات المناطة.	 

البرامج التي يقدمها القسم:
يقــدم البرامــج التاليــة بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة  بالجامعــة مثــل وكالــة التطويــر اإلداري و مركــز 

القيادة:
برنامج الكشف عن القيادات المستقبلية.	 
حقيبه الدعم للقيادات.	 
برنامج اخاقيات القائد.	 
برنامج بناء وتأهيل القيادات الحديثة. 	 
برنامج تطوير القيادات الحالية.	 
برنامج التعاقب اإلداري.	 
منتدى لقاء القيادات لتبادل الخبرات. 	 
الشراكات الخارجية لتطوير المهارات القيادية. 	 
 	  .mentorship برنامج االرشاد و االستشارات اإلدارية
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تعريف
تهــدف قســم دعــم النجــاح إلــى توفيــر بيئــة محفــزة و حميميــة مــن شــأنها دعــم نجــاح الطالبــات فــي 

حياتهــن الجامعيــة لتعزيــز مهاراتهــن األكاديميــة والشــخصية والمهنيــة.

مهام القسم:
1.تقديم مبادرات دعم نجاح الطالبات:

ــادرات لدعــم 	  ــة، والخــروج بمب ــة التعليمي ــر قســم متابعــة ســير العملي ــة لتقاري المراجعــة الدوري
النجــاح.

ــة الجامعــة لشــؤون 	  ــادرات الصــادرة عــن وكاالت الجامعــة وفــق أهــداف وكال ــذ المب دعــم تنفي
الطالبــات.

إعــداد قائمــة بالمبــادرات التــي تدعــم نجــاح الطالبــات بنــاء علــى أفضــل الممارســات العالميــة، 	 
ومشــاركتها مــع الكليــات علــى أن يتــم تكريــم الكليــات المفعلــة لهــذه المبــادرات )هــذه المبــادرات 

قــد تتضمــن برنامــج قصــة نجــاح خريــج، برنامــج تدويــر الكتــب وغيرهــا(.
اســتطاع آراء الطالبــات لقيــاس مــدى رضاهــن واســتفادتهن مــن الخدمــات والمبــادرات، التــي 	 

تهــدف إلــى دعــم نجــاح الطالبــات كاإلرشــاد األكاديمي والتهيئة و غيرها مــن المبادرات المقدمة 
مــن وكاالت و كليــات الجامعــة و تقديــم مقترحــات لتحســين هــذه الخدمــات.

2.تقديم خدمات وبرامج لتنمية المهارات األكاديمية و الشخصية للطالبات: 
تقديــم خدمــات تســاعد الطالبــة علــى تحقيــق أهدافهــا األكاديميــة. وتتضمــن هــذه الخدمــات 	 

دروس التقويــة الفرديــة والجماعيــة، المســاعدة علــى التخطيــط ألداء األبحــاث والمشــاريع، 
ــة، وتقديــم االستشــارات والجلســات  ــة األكاديمي ــة والكتاب ــر المهــارات اللغوي وخدمــات لتطوي

اإلرشــادية الفرديــة.
إعداد برامج ورش العمل والمحاضرات واللقاءات المقدمة للطالبات.	 

-أمثلــة علــى برامــج لتطويــر المهــارات األكاديميــة: أســاليب التعلــم، الدراســة الفعالــة، 
تدويــن الماحظــات، إدارة الوقــت، التعامــل مــع الضغــوط، مهــارات الكتابــة األكاديميــة، 

تنميــة مهــارات القــراءة وغيرهــا. 
-أمثلــة علــى برامــج لتطويــر المهــارات الشــخصية: مهــارات االتصــال الفعــال، مهــارات 
الحديــث واإللقــاء، التفكيــر النقــدي، حــل المشــكات، العمــل ضمــن فريــق بفاعليــة، وغيرهــا.

التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم ورش العمل والمحاضرات.	 
توعية الكليات والطالبات بهذه الخدمات والبرامج وتشجيعهن على االستفادة منها.	 
إصدار تقارير دورية، تلخص سير الخدمات والبرامج. 	 

3. تقديم البرامج و المبادرات التي تدعم تنمية المهارات

رابعًا | قسم دعم النجاح
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4.تقديم برنامج دعم األقران
تيســير التواصــل بيــن طالبــات المراحــل األولــى وأقرانهــن ممــن أكملــوا مقــررات البرامــج بنجــاح؛ 	 

ليقدمــن لهــن المشــورة و دعــم التعليــم الــذي مــن شــأنه مســاعدة الطالبــات ورفــع مســتوى 
األداء األكاديمــي. 

خلق عاقات إيجابية تساعد على تيسير تجربة الحياة الجامعية للطالبات.	 
تقديــم المســاعدة لتوجيــه طــاب الســنة التحضيريــة مــن خــال التعــرف علــى لوائــح وأنظمــة 	 

الجامعــة، واكتشــاف مختلــف األنشــطة والفعاليــات، التــي مــن شــأنها تحســين تجربتهــم فــي 
الحيــاة الجامعيــة.

5.تخصيص جوائز سنوية للمتميزات في دعم النجاح
الحــرص علــى تحفيــز الطالبــات وتشــجيعهن علــى المشــاركة؛ لبــث روح التنافــس ورفــع مســتوى 	 

األداء بينهن.
وضع معايير وشروط واضحة للجائزة، والحرص على نشرها بشفافية في مختلف الكليات.	 
إقامــة حفــل ســنوي لتكريــم الطالبــات المتميــزات والمشــاركات فــي برنامــج دعــم األقــران و 	 

ــة. ــي تطــور مهاراتهــن القيادي ــف البرامــج الت مختل

6.دعم الطالبات ذوات الرعاية الخاصة 
تهــدف الوحــدة إلــى توفيــر الخدمــات الازمــة للطالبــات مــن ذوات الرعايــة الخاصــة؛ لمســاعدتهن 

علــى التكيــف فــي المجتمــع الجامعــي.

7.تشجيع مشاركة الطالبات في البرامج واألنشطة والمسابقات المحلية والدولية:
توعيــة الكليــات والطالبــات بالبرامــج المحليــة والدوليــة، التــي توفــر فرصــًا لتنميــة مهاراتهــن 	 

القياديــة.
توجيــه الجهــات المختصــة فــي الجامعــة لمتابعــة المشــاركات فــي المســابقات واألنشــطة 	 

ودعمهــا وتوثيقهــا.
تنظيــم لقــاءات تســمح للطالبــات المشــاركات بعــرض تجاربهــن ومشــاركتها مــع الطالبــات لتعــم 	 

الفائــدة.
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وصف إدارة الشؤون األكاديمية

خامسًا | مكتب المجلس الطالبي األعلى

تعريف
يهــدف مكتــب المجلــس الطابــي األعلــى إلــى توثيــق الصلــة بيــن إدارة الجامعــة و الطالبــات ممثلــة 
فــي أعضــاء المجلــس الطابــي األعلــى و ذلــك مــن خــال تبنــي اقتراحــات المجلــس و العمــل علــى 

تحقيــق كل مــا يســهم فــي االرتقــاء بالعمليــة التعليميــة و بنــاء بيئــة أكاديميــة صحيــة للطالبــات .
و يتكــون المجلــس الطابــي األعلــى مــن رؤســاء المجالــس الطابيــة فــي جميــع كليــات الجامعــة ، 
ويتبــع المجلــس الطابــي األعلــى) شــطر الطــاب ( ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون االكاديميــة 

كمــا يتبــع شــطر الطالبــات منــه ســعادة وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات.

اللوائح المنظمة
الئحة ضوابط و إجراءات أعمال المجالس الطابية.

مهام المكتب 
1.متابعة سير انتخابات أعضاء المجلس الطالبي في جميع الكليات :

حضور االنتخابات في كافة الكليات .	 
متابعة سير االنتخابات على الوجه الصحيح.	 
متابعة إصدار بطاقة عضوية المجلس الطابي .	 

ــة  ــع ســعادة وكيل ــى م ــي األعل ــس الطالب ــة ألعضــاء المجل ــات الدوري ــد وتنســيق االجتماع 2.عق
الجامعــة لشــؤون الطالبــات:

إعداد محاضر االجتماعات .	 
االطــاع علــى خطــط المجلــس الطابــي و التــي تحتــوى علــى التالي : ) اســم النشــاط و الهدف 	 

ــة  ــات المطلوب ــذ – اإلمكاني ــراءات التنفي ــذ – إج ــذ- مســؤولية التنفي ــرة و مــكان التنفي ــه – فت من
لتنفيــذ النشــاط (.

إعداد التقرير السنوي للمجلس .	 

3.دعم و تنفيذ المقترحات و المبادرات المرفوعة من المجلس الطالبي األعلى :
متابعة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بمقترحات المجلس الطابي األعلى.	 
التنســيق مــع الجهــات اإلداريــة المختلفــة داخــل الجامعــة للعمــل عنــد إقامــة أي فعاليــة خاصــة 	 

بالمجلــس الطابــي األعلــى.

4.متابعة الخدمات الخاصة بأعضاء المجلس الطالبي األعلى:
االشراف على مشاركة أعضاء المجلس في تمثيل الجامعة داخل المملكة و خارجها. 	 
االشــراف علــى حضــور أعضــاء المجلــس الطابــي األعلــى اجتماعــات مجلــس الجامعة بنــاًء على 	 

دعــوة مــن معالــي مديــر الجامعــة إذا تطلــب االمــر ذلــك .
الرفــع بطلــب صــرف المكافــآت الماليــة المخصصــة ألعضــاء المجلــس الطابــي األعلــى فــي 	 

نهايــة العــام الجامعــي .
إعداد و طباعة شهادات الشكر ألعضاء المجلس الطابي األعلى.	 
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التطوير

الدعم

التمكين
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التوصيف الوظيفي 
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التوصيف الوظيفي لرؤساء إدارة الشؤون األكاديمية

1.مديرة إدارة الشؤون األكاديمية 

مديرةإدارة الشؤون األكاديمية. المسمى الوظيفي

أعمــال  علــى  المباشــر  واإلشــراف  والتدقيــق،  التخطيــط، 
إدارة  توصيــف  فــي  المذكــورة  اإلدارة  وحــدات  و  أقســام 

األكاديميــة. الشــؤون 
المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بفروعها كافة. نطاق العمل

درجة الدكتوراة.  الحد األدنى للدرجة العلمية

-القدرة على تطوير أقسام الطالبات أكاديميا.
العمــل  وتوزيــع  والمتابعــة،  التوجيــه  علــى  القــدرة   -

. جعتــه ا مر و
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة.
-القــدرة علــى إيجــاد بيئــة تعليميــة مناســبة ومحفــزة للعمليــة 

التعليمية.
- القدرة على إعداد التقارير. 

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
-إجادة اللغة االنجليزية.

إقامــة عاقــات عمــل فعالــة مــع اآلخريــن  علــى  -القــدرة 
عليهــا. والمحافظــة 

ــاذ القــرارات فــي  ــى تحمــل المســؤوليات واتخ - القــدرة عل
الوقــت المناســب.

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي.
- القدرة على إدارة االجتماعات وحل المشكات.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 
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2.رئيسة قسم متابعة سير العملية التعليمية 

رئيسة قسم متابعة سير العملية التعليمية. المسمى الوظيفي

التخطيــط، واإلشــراف، والقيــام بمهــام القســم المذكــورة 
فــي توصيــف إدارة الشــؤون األكاديميــة.

المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بفروعها كافة. نطاق العمل

درجة الدكتوراة. الحد األدنى للدرجة العلمية

- خبــرة عمليــة فــي مجــال إدارة الجــودة، و تحليــل البيانــات، 
ــاس مؤشــرات األداء. وقي

- القــدرة علــى تحديــد جوانــب الضعــف والقصــور فــي عناصــر 
الحركــة التعليميــة، والعمــل علــى وضــع الحلــول المناســبة 

لتافيهــا.
الجامعــة  كليــات  مــع  والتعــاون  التعامــل  علــى  القــدرة   -

. لمختلفــة ا
- القدرة على إعداد التقارير والخروج بتوصيات.

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
- إجادة اللغة االنجليزية.

- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين.
- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
-القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي. 

-القدرة على إدارة االجتماعات وحل المشكات.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لرؤساء إدارة الشؤون األكاديمية



33

3.رئيسة قسم دعم النجاح

رئيسة قسم دعم النجاح. المسمى الوظيفي

التخطيط واإلشراف، والقيام بمهام القسم المذكورة في 
توصيف إدارة الشؤون األكاديمية.

المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بفروعها كافة.  نطاق العمل

درجة الدكتوراة أو الماجستير و ما اليقل عن ثاث سنوات 
خبرة في مجال مائم.

الحد األدنى للدرجة العلمية

- القدرة على إيجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية 
التعليمية.

- القدرة على إجراء البحوث والدراسات في مجال العمل.
- القدرة على تطوير قدرات ومهارات الطالبات األكاديمية 

والشخصية.
- المعرفة التامة باألنشطة والخدمات األكاديمية المقدمة 

من الجامعة.  
- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة 

المختلفة.
- القدرة على إعداد التقارير وتقديم التوصيات.

- القدرة على االبتكار والتطوير.
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

- إجادة اللغة االنجليزية.
- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين.

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القدرة على تحفيز وإلهام الطالبات وإقامة عاقات 

إيجابية معهن.
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 
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4.رئيسة قسم دعم القيادات

رئيسة قسم دعم وتمكين القيادات. المسمى الوظيفي

المذكــورة  القســم  بمهــام  والقيــام  واإلشــراف  التخطيــط 
األكاديميــة. الشــؤون  إدارة  توصيــف  فــي 

المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بكافة فروعها. نطاق العمل

درجــة الدكتــوراة أو الماجســتير فــي تخصــص مائم )القيادة، 
إدارة الموارد البشرية، اإلدارة...(.

الحد األدنى للدرجة العلمية

- مهارة عالية في القيادة واإلشراف. 
- القدرة على تنمية وتطوير وصقل الكفاءات النسائية.

العاقــات  إنشــاء  و  والتباحــث  االتصــال  علــى  القــدرة   -
الدوليــة.

- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 
المختلفــة.

- القدرة على إعداد التقارير.
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

- إجادة اللغة االنجليزية.
- القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين.

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لرؤساء إدارة الشؤون األكاديمية
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5.منسقة وحدة التطوير و تخطيط المعرفة

منسقة وحدة التطوير و تخطيط المعرفة. المسمى الوظيفي

التخطيط واإلشراف وتنفيذ مهام الوحدة. المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بفروعها كافة. نطاق العمل

درجــة الدكتــوراة أو الماجســتير فــي مجــال ذو صلــة علــى 
ســبيل المثــال: علــوم اإلدارة أو العلــوم االجتماعيــة(.

الحد األدنى للدرجة العلمية

- القــدرة علــى ابتــكار طــرق إبداعيــة ومؤثــرة للتشــجيع علــى 
المشــاركة والتعــاون.

- القــدرة علــى قيــادة فــرق العمــل واإللقــاء وإدارة ورش 
الذهنــي. العصــف  العمــل وجلســات 

الكليــات  مختلــف  مــع  العمــل  تنســيق  علــى  القــدرة   -
. معــة لجا با

- القدرة على تجهيز التقارير وصياغة التوصيات.
- القــدرة علــى التفاعــل بشــكل جيــد مــع األفــراد مــن خلفيــات 

ثقافيــة مختلفة.
- القــدرة علــى الحفــاظ علــى مســتوى الكفــاءة واإلنتاجيــة 

أثنــاء العمــل تحــت الضغــط. 
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

- إتقان اللغة اإلنجليزية.
- مهارات تواصل جيدة.

- القدرة على تنسيق العمل مع اللجان المختلفة.
- القدرة على تحفيز االنتماء لفريق العمل.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة
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6.منسقة وحدة تقنية المعلومات ومشاركة المعرفة

منسقة وحدة تقنية المعلومات ومشاركة المعرفة. المسمى الوظيفي

التخطيط واإلشراف وتنفيذ مهام الوحدة. المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بفروعها كافة. نطاق العمل

درجة الماجستير أو البكالوريوس. الحد األدنى للدرجة العلمية

- خبرة في إنشاء نظام إلدارة المعرفة.
وإدارة  المعلومــات  تقنيــة  أدوات  اســتخدام  فــي  خبــرة   -

البيانــات. قواعــد 
الشــبكات  تحســين  بمراجعــات  القيــام  علــى  القــدرة   -
المشــترك. االهتمــام  ذات  والمجموعــات  االجتماعيــة 
- القــدرة علــى خلــق تفاعــل مــن أعضــاء الموقــع اإللكترونــي 

لنشــر المعرفــة.
- القدرة على االبتكار والتطوير.

- القــدرة علــى التعامــل مــع األفــراد مــن مختلــف الخلفيــات 
الثقافيــة.

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
- إتقان اللغة اإلنجليزية.

- القــدرة علــى توصيــل المعلومــات التقنيــة لجمهــور غيــر 
خبيــر بالتقنيــة.

- القدرة على تنسيق العمل مع مختلف اللجان.
- القدرة على تحفيز االنتماء لفريق العمل.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لرؤساء إدارة الشؤون األكاديمية
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7.منسقة وحدة االبتكار وتقويم المعرفة

منسقة وحدة االبتكار وتقويم المعرفة. المسمى الوظيفي

التخطيط واإلشراف وتنفيذ مهام الوحدة. المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بفروعها كافة. نطاق العمل

دكتــوراة أو ماجســتير فــي مجــال ذو صلــة )علــى ســبيل 
الجــودة(. إدارة  المعرفــة،  إدارة  المثــال 

الحد األدنى للدرجة العلمية

- القــدرة علــى التعامــل مــع المشــكات باســتخدام مهــارات 
إبداعيــة وتحليليــة.

- القدرة على تحديد أفضل الممارسات.
- مهارة حل المشكات.

- القــدرة علــى التعامــل مــع األفــراد مــن خلفيــات ثقافيــة 
مختلفــة.

- القدرة على توصية بتحسين نماذج وآليات العمل.
- شهادة في إدارة الجودة أو التدقيق/المراجعة.

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
- إتقان اللغة اإلنجليزية.

- القدرة على التواصل الفّعال مع اآلخرين.
- القدرة على تنسيق العمل مع مختلف اللجان.

- القدرة على تحفيز االنتماء لفريق العمل.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 
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ثانيًا 
إدارة الشؤون 

اإلدارية والمالية
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 الهيكل التنظيمي

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

قسم الشؤون 
اإلدارية

قسم الشؤون 
المالية

قسم الشؤون 
الفنية

قسم الشكاوي 
والتظلمات

مكتب المشاريعمكتب الموارد البشرية

مكتب المشتريات 
والمستودعات

مكتب متابعة المرافق

مكتب الصيانة 
والخدمات

مكتب متابعة خطط 
الطوارئ والكوارث

مكتب األحصاء 
واستطاع الرأى
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2.إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

الرسالة

األهداف العامة

دعــم ومســاندة األقســام والوحــدات التابعــة لوكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات مــن خــال وضــع 
الخطــط الازمــة ومتابعتهــا لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للوكالــة. 

مراجعــة وتحليــل الوضــع القائــم للوكالــة، ووضــع الخطــط االســتراتيجية لتطويــر الوضــع . 1
الحالــي.

متابعة كافة األقسام وموظفات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات .. 2
تنظيم العاقات بين مختلف األقسام واإلدارات في الوكالة.. 3
إيجاد الحلول للمشكات اإلدارية الداخلية. . 4
مراجعــة اللوائــح الداخليــة المعمــول بهــا فــي الجامعــة، وتعميمهــا علــى جميــع موظفــات . 5

الوكالة.
بنــاء عاقــات عمــل قويــة بيــن وكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات والمســتفيدين داخليــًا . 6

وخارجيــًا .
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التوصيف اإلداري 
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وصف إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

أواًل | قسم الشؤون اإلداريه

مكتب الموارد البشرية 
تعريف

ــات،  ــة الجامعــة لشــؤون الطالب ــز علــى المهــام الخاصــة بموظفــات وكال هــو مكتــب يعنــى بالتركي
وذلــك مــن خــال توجيــه الموظفــات والحــرص علــى متابعــة الســجات الخاصــة بهــم وبتعيينهــم، 
كمــا يحــرص علــى االســتفادة مــن الطاقــات البشــرية فــي الوكالــة مــن خــال تطبيــق اإلدارة الفعالــة 
وتعزيــز اآلداء التنظيمــي والفــردي مــن خــال الحــرص علــى تطويــر كفــاءات الموظفــات ودعــم 

اإلبــداع واالبتــكار ممــا يســاهم فــي تعزيــز القــدرة علــى المنافســة. 
 

مهام المكتب
يهتــم مكتــب المــوارد البشــرية التابــع لقســم الشــؤون اإلداريــة فــي وكالــة الجامعــة لشــؤون 

التاليــة:  بالمهــام  الطالبــات 
متابعة كل ما يتعلق بجميع موظفات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات من إجازات ومباشرات. 	 
متابعــة برنامــج حاضــر مــن حيــث الحضــور واالنصــراف واالســتئذان للموظفــات يوميــًا وإعــداد 	 

التقاريــر الخاصــة بالحضــور واالســتئذان والرفــع إلدارة المتابعــة فــي المواعيــد المحــددة لذلــك 
وإبــاغ إدارة المتابعــة بحــاالت الغيــاب والتأخيــر التخــاذ مــا يلــزم نظامــًا.

متابعــة التدريــب لمنســوبي الوكالــة واعتمادهــا مــن قبــل صاحــب الصاحيــة ومتابعــة تنفيذهــا 	 
بعــد اعتمادهــا.

إعداد تقاويم األداء الوظيفي لمنسوبات الوكالة ورفعها لصاحب الصاحية العتمادها.	 
إعــداد تقاريــر دوريــة عــن نشــاطات القســم وإنجازاتــه ومقترحــات تطويــر العمــل بــه ورفعــه إلــى 	 

مديــرة إدارة الشــؤون اإلداريــة والماليــة.

مكتب المشتريات والمستودعات  
تعريف

 هــو مكتــب متكامــل )مشــتريات ومســتودعات( يعنــى بتقديــم كافــة الخدمــات المتعلقــة بتوفيــر 
احتياجــات وكالــة الجامعــة وتأميــن االحتياجــات حســب األولويــات ولمــا يصــب فــي مصلحــة الوكالــة، 
ويعمــل علــى التخطيــط والتنظيــم للحصــول علــى كل احتياجــات الوكالــة مــن األصنــاف المختلفــة 
والمــواد المتدفقــة ومراقبــة التوزيــع لمنــع أي خلــل قــد يزيــد مــن التكاليــف وطلبــات الشــراء، كمــا 
يحــرص علــى االســتخدام األفضــل للمــواد المتاحــة ضمــن اإلطــار المحــدد فــي األهــداف العامــة 

وذلــك لضمــان العمليــة اإلنتاجيــة.

مهام المكتب
المشتريات

متابعة عمليات الشراء واالجراءات الشرائية لدى إدارة المشتريات بالجامعة.	 
العمــل علــى إجــراءات توفيــر المــواد واألجهــزة والمســتلزمات لضمــان ســير العمــل دون توقــف 	 

أو إربــاك.
ترشيد عملية الشراء.	 
حصر االحتياجات السنوية للوكالة من أجهزة ومستهلكات.	 
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متابعة إصدار تعاميد الشراء.	 
المستودعات

تقــوم المســتودعات )غرفــة اإلمــداد( بتأميــن جميــع االحتياجــات مــن المــواد واألدوات المكتبيــة 	 
والقرطاســية واألثاث.

حصــر احتياجــات األقســام مــن اجهــزة وادوات مكتبيــة وأثــاث وتعبئــة نمــوذج إلرســاله إلدارة 	 
المســتودعات بالجامعــة.

تأميــن االحتياجــات المكتبيــة بالتواصــل مــع مســؤول المســتودعات والتأكــد من صــرف طلبيات 	 
واحتياجات األقســام.

العمــل علــى إدارة األصنــاف المختلفــة التــي تقــوم الجامعــة بشــرائها واالحتفــاظ بهــا ســواء 	 
كانــت أصنــاف مســتديمة أو أصنــاف مســتهلكة.

تقــوم بإمــداد االحتياجــات المتعلقــة باألثــاث واألجهــزة واألدوات القرطاســية والمكتبية حســب 	 
اآلليــات المتبعــة فــي عمليــات الصــرف .

إعــداد تقاريــر دوريــة عــن نشــاطات الوحــدة وإنجازاتهــا ومقترحــات تطويــر العمــل بهــا و رفعهــا 	 
إلــى مديــرة إدارة الشــؤون اإلداريــة والماليــة.

الرجيع
متابعــة حصــر وجــرد األصنــاف مــن اآلالت وأثــاث منتهــي الصاحيــة فــي جميــع الوحــدات التابعــة 

للوكالــة.
 

مكتب الصيانة والخدمات 
تعريف

مكتــب الصيانــة والخدمــات يخــدم جميــع منســوبات وكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات ويعمــل علــى 
توفيــر الراحــة والرعايــة لهــم مــن خــال الخدمــات المختلفــة التــي تقدمهــا، والعمــل علــى تافــي أي 

صعوبــات أو مشــاكل قــد تواجــه تقديــم هــذه الخدمــات علــى أفضــل هيئــة ممكنــة.

مهام المكتب 
متابعة وتنفيذ األعمال لجميع أقسام الوكالة وتشمل الصيانة والنظافة والحركة.	 
متابعة خدمة النظافة وإدامتها من خال الشركة المعنية بذلك.	 
القيام بالتواصل مع إدارة المشاريع والخدمات العامة لعمل الصيانة الممكنة الازمة.	 
ــى 	  ــخ( والعمــل عل ــذار ...ال ــق، أجهــزة اإلن ــات الحري ــة أجهــزة الســامة )طفاي ــد مــن صاحي التأك

صيانتهــا مــن خــال التواصــل مــع إدارة المشــاريع والخدمــات العامــة.
الرفع بمستلزمات الصيانة وذلك بالتنسيق مع األقسام المختصة.	 
تنفيــذ األعمــال األخــرى التــي تدخــل ضمــن مهــام الشــؤون الفنيــة والخدمــات، واألعمــال األخــرى 	 

التــي يكلــف بها.
إعــداد تقاريــر دوريــة عــن نشــاطات الوحــدة وإنجازاتهــا ومقترحــات تطويــر العمــل بهــا ورفعها إلى 	 

مديــرة إدارة الشــؤون اإلداريــة والمالية.

وصف إدارة الشؤون اإلدارية والمالية
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تعريف
 هــو قســم يعنــي بالقيــام باألعمــال الماليــة مــن صــرف وتســديد الســلف المســتديمة والمؤقتــة 
والتعامــل مــع إدارات وكليــات الجامعــة إلــى جانــب الجهــات الداخليــة والخارجيــة ذات العاقة المالية.

مهام القسم
يختص بعهدة السلف المستديمة ألقسام الطالبات بالحرم الجامعي بالراكة.	 
مســؤول عــن الدفاتــر والســجات واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات واألوامــر المعمــول بهــا مــع 	 

المحافظــة علــى هــذه الدفاتــر والســجات.
تنفيــذ األنظمــة واللوائــح الماليــة ومتابعــة حركــة بنــود الميزانيــة مــع ماحظــة التحقــق مــن 	 

ســامة التصرفــات الماليــة وعــدم تجــاوز اعتمــادات الميزانيــة، جمــع الفواتيــر وتصنيفهــا حســب 
ــاب الثانــي. ــة – مصروفــات الب ــود الميزاني بن

إعداد الحسابات والتقارير المالية الازمة للسلف )إن وجدت(.	 
تفريــغ الفواتيــر فــي مســتندات الصــرف مــن محاضــر اســتام وطلــب شــراء مــن الســلفة 	 

المســتديمة.
عمل كشف االستعاضة للسلف المستديمة.	 
عمل كشف بيان بالفواتير للسلف المؤقتة.	 
رفع المعامات المالية بعد اعتمادها من صاحب الصاحية.	 
المشــاركة فــي جميــع اللجــان الماليــة للفعاليــات واألنشــطة التــي تخــص الطالبــات والتــي 	 

تســتوجب اشــراف مالــي.
القيــام بأعمــال جــرد الســلف المســتديمة بأقســام الطالبــات بالجامعــة والتــي مهمتها االشــراف 	 

ومراقبــة الصــرف وفــق التصنيــف الصحيــح لبنــود الميزانية.
الــرد علــى استفســار ديــوان المراقبــة العامــة واألجهــزة األخــرى ذات العاقــة فيمــا يختــص 	 

بالمعامــات الماليــة والحســابية مــن قبــل صاحــب الصاحيــة.
إعــداد تقاريــر دوريــة عــن نشــاطات الوحــدة وإنجازاتهــا ومقترحــات تطويــر العمــل بهــا ورفعها إلى 	 

مديرة اإلدارة     التنفيذية. 

مكتب المشاريع 
تعريف

 يشــرف مكتــب المشــاريع علــى كل مــا مــن شــأنه خلــق بيئــة مثاليــة للتعليــم والتعلــم والعمــل 
ــات، مــن تصميــم معمــاري وداخلــي وجرافيكــي وكذلــك بتفعيــل الشــراكات  داخــل أقســام الطالب

االجتماعيــة لتحقيــق ذلــك.

ثانيًا | قسم الشؤون المالية

ثالثًا | قسم الشؤون الفنية

وصف إدارة الشؤون اإلدارية والمالية
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مهام المكتب

1.العمــل علــى تصميــم وخلــق بيئــة مثاليــة للتعليــم والتعلــم والعمــل داخــل  أقســام الطالبــات، 
بكافــة جوانبــه المعماريــة والتصميــم الداخلــي والجرافيكــي:

فــي ضــوء مقترحــات وتوصيــات وحــدة اإلحصاء والدراسات والتوثيق، يقــوم مكتــب المشــاريع 	 
بعمــل تصميمــات للمشــاريع المقترحــة ، ويشــمل ذلــك:

-تصميــم معمــاري لمبانــي ومنشــآت جديــدة: باســتثمار بعــض األراضــي الفضــاء بأقســام 
الطالبــات.

-تصميــم داخلــي لمبانــي ومنشــآت قائمــة: لتأثيــث وتحســين حالــة المبانــي القائمــة بأقســام 
الطالبات.

-تصميــم جرافيكــي لجداريــات وانفواجــراف: لدعــم األفــكار التصميميــة للمشــاريع المعماريــة 
والتصميــم الداخلــي والمســاعدة فــي انعــكاس رؤيــة الوكالــة داخــل مبانيهــا.

متابعة عملية التنفيذ.	 
عمل كتيب عن كل مشروع يفسر فكرة التصميم وحالة المباني قبل وبعد التعديل.	 
التنسيق مع وحدة إدارة هوية الجامعة لضمان اتباع خطوط الهوية.	 

2. التنســيق مــع الكليــات الهندســية ووحــدة ادارة هويــة الجامعــة لطــرح مشــروعات ومســابقات 
مــن شــأنها عمــل بيئــة عمــل خالقــة بأقســام الطالبــات وكذلــك خدمــة المجتمــع: 

تحفيــز طالبــات ومدرســات الكليــات الهندســية وتشــجيعهن علــى المشــاركة فــي مســابقات 	 
لعمــل للمشــاريع تطويريــة وتصميمــة ألقســام الطالبــات.

المســابقات والحــرص علــى نشــرها 	  لهــذه  برامــج ووضــع معاييــر وشــروط واضحــة  إعــداد 
ذلــك: ويشــمل  الهندســية.  الكليــات  فــي  بشــفافية 

-مسابقات معمارية: لعمل مشروعات ومنشآت جديدة بأقسام الطالبات. 
-مسابقات تصميم داخلي: إلعادة تصميم المباني القائمة وتطوير البيئة الداخلية لها.

-مسابقات جرافك: لعمل جداريات أو انفوجافك أو فيديوهات أو هوية لفعاليات.
-مســابقة تصميــم منتجــات: لعمــل وحــدات بيــع أو أكشــاك أو أثــاث أو أي شــيء غيــر متوقــع 

يمكنــه عمــل نقلــة نوعيــة لبيئــة أقســام الطالبــات.
التواصــل والتنســيق مــع الجهــات المختصــة لتنظيــم المســابقات، ســواء فــي صــورة مســابقة 	 

مشــروع فصلــي أو مســابقة مشــروع محــدد الوقــت.
توعيــة الكليــات والطالبــات المســتهدفة وتشــجيعهن علــى المشــاركة بهــا )كليــة التصاميــم، 	 

كليــة الهندســة، وحــدة ادارة هويــة الجامعــة(. كمــا تشــجع خريجــات هــذه الكليــات للمشــاركة 
بالمســابقات محــددة الوقــت.

التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير رعاة ودعم مالي لهذه المسابقات.	 
ــم شــعار وشــهادة شــكر 	  ــزة والمشــاركات فــي المســابقات )تصمي ــم الرعــاة والفــرق الفائ تكري

ومداليــات ودرع لبرنامــج هــذه المســابقات(.
عمل كتيب عن كل مسابقة، تلخص سير ومنتجات كل مسابقة. 	 

3.التنسيق مع االدارات ذات العالقة لمتابعة تنفيذ المشروعات بأقسام الطالبات:
التنســيق مــع وحــدة ادارة هويــة الجامعــة لتبــادل الخبــرات وتبنــي خطــوط وفكــر الجامعــة فــي 	 

الجوانــب التصميمــة.
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ــة المجــال 	  ــه عاقــة لتهيئ ــة واإلدارة الهندســية وكل مــن ل ــة الجامعي التنســيق مــع ادارة المدين
والدعــم الفنــي لعمليــات ومراحــل تنفيــذ المشــروعات التــي ســتقام داخــل مبانــي أقســام 

الطالبــات.
ــة المجــال 	  ــه عاقــة لتهيئ ــة واإلدارة الهندســية وكل مــن ل ــة الجامعي التنســيق مــع ادارة المدين

والدعــم الفنــي لعمليــات ومراحــل تنفيــذ المشــروعات التــي ســتقام فــي حدائــق ومياديــن 
وممــرات أقســام الطالبــات.

التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير تمويل ودعم مالي لهذه المشروعات.	 
ــر آليــات لقيــاس مؤشــرات األداء لــكل مشــروع، وتطويــر النمــاذج وقوائــم الحصــر التــي 	  تطوي

ــة مــن مراحــل المشــروعات.. وارشــفة  ــة كل مرحل تســتخدم لمتابعــة مراحــل تســليم جــودة حال
أوراق تنفيــذ كل مشــروع.

4.التنســيق واســتقطاب الشــراكات المجتمعيــة لتقــدم مشــروعات وفــرص اســتثمار فــي مرافــق 
جديــدة وخدمــات نوعيــة بمقاييــس عالميــة:

اقتــراح أفــكار مشــروعات تقــدم خدمــات نوعيــة بأقســام الطالبــات لخدمــة المنســوبات وكذلــك 	 
كل فئــات المجتمــع.

العمــل علــى اســتقطاب شــراكات مجتمعيــة تتبنــى هــذه المشــروعات، ســواء بالتمويــل أو 	 
اإلدارة أو التشــغيل أو كل مــا مــن شــأنه دعــم نجــاح هــذا المشــروع.

وضــع معاييــر وشــروط واضحــة لهــذه المشــاركات المجتمعيــة )فــي صــورة كتيــب بــه باقــات(، 	 
والحــرص علــى نشــرها بشــفافية فــي موقــع الجامعــة وفــي مختلــف الجهــات الخارجيــة.

لهــذه 	  قانونــي  قالــب  لوضــع  الجامعــة  داخــل  المختصــة  القانونيــة  الجهــات  مــع  التنســيق 
الجهــات. كل  حقــوق  يضمــن  بمــا  عليهــا  الموافقــة  وآليــات  المشــاركات 

5.متابعــة اســتمرار كفــاءة وفاعليــة بيئــة أقســام الطالبــات وإصــدار تقريــر ملخــص دوري للفــرص 
واالحتياجــات:

تقييــم مــا بعــد االســتخدام، POE ، لرصــد رضائيــة المســتخدمات عــن كل مشــروع بعــد االنتهــاء 	 
منــه واســتخدامه، وذلــك لضمــان اســتمرارية الكفــاءة ووضــع الســلبيات فــي االعتبــار عنــد اقامة 

مشــروع مشــابه.
رصــد دوري للفــرص التــي يمكــن اســتثمارها والحتياجــات المنســوبات التــي توفــر الراحــة 	 

والفاعليــة داخــل أقســام الطالبــات، وذلــك مــن خــال:
-التنســيق مــع وحــدة اإلحصاء والدراسات والتوثيق: لاســتفادة مــن االســتبيانات الدوريــة 

التــي تقيــس االحتياجــات والرضائيــة للمســتخدمات. 
-عمــل زيــارات ميدانيــة مجدولــة: لزيــارة كافــة مبانــي أقســام الطالبــات لرصــد أي مشــكات 
بصــورة مبكــرة وفــي نفــس الوقــت رصــد الفــرص المتاحة التــي يمكن اســتثمارها، وتصميم 

قوائــم حصــر تغطــي كافــة جوانــب البيئــة الداخليــة.
-التواصــل مــع العميــدات ومديــرات االدارات: الســتطاع أي احتياجــات خاصــة لــكل جهــة 

ــة التــي يمكــن اســتثمارها. والفــرص المتاح
إصدار ملخص دوري للفرص واالحتياجات.	 
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مكتب متابعة المرافق
تعريف

يشــرف مكتــب متابعــة المرافــق علــى كافــة مرافــق أقســام الطالبــات وتحديــد االحتياجــات الخاصــة 
بهــا والعمــل علــى المســاعدة لتوفيرهــا.

مهام المكتب

1.متابعــة ودعــم ادارة مرافــق ومبانــي أقســام الطالبــات وتحديــد االحتياجــات والفــرص بمــا يحقــق 
التطلعات المســتقبلية:

تحديــد االحتياجــات الممكنــة لتحســين حالــة المرافــق بــكل جهــة فــي أقســام الطالبــات. وذلــك 	 
مــن خــال:

-التنســيق مــع مكتب اإلحصاء والدراسات والتوثيق: لاســتفادة مــن االســتبيانات الدوريــة 
التــي تقيــس االحتياجــات والرضــا للمســتخدمات فــي بنــد المرافــق. 

-عمــل زيــارات ميدانيــة مجدولــة: لزيــارة كافــة مبانــي أقســام الطالبــات لرصــد أي مشــكات 
بصــورة مبكــرة، وتصميــم قوائــم حصــر تغطــي كافــة أنــواع المرافــق والخدمــات.

-التواصــل مــع العميــدات ومديــرات اإلدارات: الســتطاع أي احتياجــات خاصــة لــكل جهــة 
لكافــة أنــواع المرافــق والخدمــات .

إصــدار ملخــص دوري لتقييــم حالــة المرافــق والخدمــات بأقســام الطالبــات، وإبــراز االحتياجــات 	 
الجوهريــة والعاجلــة.

2.التنســيق لمخاطبــة اإلدارات ذات العالقــة لمتابعــة واســتكمال اإلجــراءات النظاميــة لحــاالت 
التشــغيل والصيانــة:

ــال 	  ــة المج ــه عاقــة لتهيئ ــة واإلدارة الهندســية وكل مــن ل ــة الجامعي التنســيق مــع إدارة المدين
ــة. ــات التشــغيل والصيان ــي لعملي والدعــم الفن

التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتوفيــر تمويــل ودعــم مالــي لتطويــر المرافــق )إذا تعــذر علــى 	 
ادارة الجامعــة القيــام بذلــك(.

3.التنســيق لمخاطبــة اإلدارات ذات العالقــة لمتابعــة واســتكمال اإلجــراءات النظاميــة الســتكمال 
األجهــزة والتجهيــزات:

التنســيق مــع اإلدارة العامــة للمشــتريات والمنافســات وكل مــن لــه عاقــة بتوفيــر األجهــزة 	 
والتجهيــزات بأقســام الطالبــات.

التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتوفيــر تمويــل ودعــم مالــي لتوفيــر األجهــزة والتجهيــزات 	 
بأقســام الطالبــات )إذا تعــذر علــى ادارة الجامعــة القيــام بذلــك(.

4.إقتراح أى مرفق جديد تحتاجه أقسام الطالبات ورفعة للجهات المختصة:
اقتــراح كل جديــد مــن شــأنة تحســين حالــة المرافــق بــكل جهــة فــي أقســام الطالبــات. وذلــك مــن 

خــال:
-إقتراح مرافق جديدة: سواء داخل المباني القائمة أو اضافة مرفق جديد.

-إقتــراح أجهــزة وتجهيــزات جديــدة: تجهيــزات نوعيــة لــم تكــن متوفــرة مــن قبل )مثل اســتحداث 
معامــل أو ورش مثــل الفاب الب(.
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لتحديــد االحتياجــات والفــرص فــي مرافــق وخدمــات أقســام  5.إصــدار تقريــر ملخــص دوري 
الطالبــات.

مكتب متابعة خطط الطوارئ والكوارث
تعريف

يشــرف مكتــب متابعــة خطــط الطــوارئ والكــوارث و كل مــا مــن شــأنه دعــم هــذه الخطــط وتوفيــر 
الســامة لكافــة المنســوبات، علــى أســس تتوافــق مــع الخطــط واألنظمــة المعمــول بهــا بالجامعة.

مهام المكتب

1.مخاطبــة اإلدارات ذات العالقــة لمتابعــة واســتكمال اإلجــراءات النظاميــة لحــاالت الطــوارئ 
واالخــالء.

الحصول على نسخ من مخططات لخطط االخاء المعتمدة داخل مباني أقسام الطالبات.	 
الحصــول علــى نســخ مــن أي تعميــم أو تعليمــات خاصــة باألمــن والســامة داخــل مبانــي 	 

الطالبــات. أقســام 
اقتراح ما من شأنه تطوير تلك الخطط واالجراءات في ضوء مرئيات الواقع.	 

2.متابعة تعريف وتدريب منسوبات أقسام الطالبات على خطط االخالء.
التواصل مع مسؤوالت االمن والسامة بكافة مباني أقسام الطالبات للوقوف على اآلتي:

الطــوارئ  حــاالت  فــي  منهــا  يعانــون  التــي  المشــكات  مــن  القائــم:  للوضــع  تقييــم   -
االمــر.   هــذا  بخصــوص  لديهــم  التــي  والتخوفــات 

- متابعة التطبيق: للتأكد من تطبيق اجراءات الطوارئ واإلخاء والتدريب الدوري عليها.

3.إصــدار تقريــر ملخــص دوري لتحديــد االحتياجــات والمشــكالت فــي خطــط الطــوارئ والكــوارث 
بأقســام الطالبــات مــع التركيــز علــى ذوي االحتياجــات الخاصــة.

توضيــح جوانــب القــوة والضعــف ومــن ثــم حصــر االحتياجــات والمشــكات فــي خطــط الطــوارئ 	 
والكــوارث بأقســام الطالبات.

اقتراح ما من شأنه تحسين الوضع القائم أو دعمه. 	 
اقتراح ما من شأنه دعم إجراءات اإلخاء واألمن والسامة لذوي اإلحتياجات الخاصة.	 

4.إصدار النشرات التعريفية ولوحات خطط الطوارئ واالخالء
اعداد محتوى نشرات تعريفية لخطط الطوارئ واالخاء والسامة.	 
اعداد لوحات توضح مسارات وتعليمات هذه الخطط.	 
تصميم هذه النشرات واللوحات بصورة تتاءم مع هوية الجامعة.	 
عمل وتركيب اللوحات بأقسام الطالبات. 	 

وصف إدارة الشؤون اإلدارية والمالية



50

مكتب اإلحصاء واستطالع الرأي 
تعريف

يشــرف مكتــب اإلحصاء واســتطاع الــرأي علــى كافــة عمليــات الحصــر والتقييــم لمرافــق ومبانــي 
والبنيــة التحتيــة ألقســام الطالبــات. وقيــاس رضائيــة المســتخدمات عنهــا. كمــا يتولــى توثيــق أداء 

باقــي اإلدارات واألقســام بالوكالــة وتصميــم التقريــر الســنوي لهــا.

مهام مكتب اإلحصاء واستطالع الرأي:

1. تقييم مدى رضى المنسوبات عن مرافق ومباني والبنية التحتية ألقسام الطالبات. 
تطويــر آليــات لقيــاس مؤشــرات األداء المحــددة فــي الخطــة االســتراتيجية للجامعــة، التــي 	 

تســتخدم لمتابعــة جــودة حالــة مرافــق ومبانــي والبنيــة التحتيــة ألقســام الطالبــات.
تطويــر آليــات لقيــاس مؤشــرات األداء المحــددة فــي الخطــة االســتراتيجية للجامعــة، التــي 	 

ــات. ــة ألقســام الطالب ــة التحتي ــة المنســوبات عــن مرافــق ومبانــي والبني تســتخدم لمتابعــة رضائي

2. التنســيق مــع االدارات ذات العالقــة القتــراح المشــروعات وفــرص االســتثمار المثالــي لمبانــي 
أقســام الطالبات.  

ــة لرصــد االحتياجــات وتلقــي 	  ــة واالداري ــات واألقســام العلمي بالتواصــل مــع العمــادات والكلي
المقترحــات.

تقييم هذه االحتياجات والمقترحات وتحديد مدى اهميتها وإمكانيات تحقيقها.	 
التواصــل مــع مكتــب المشــاريع بالقســم، وتزويــده بهــذه االحتياجــات والمقترحــات لتفعيــل 	 

والتوصيــات. المقترحــات 

3. إصــدار تقريــر ملخــص دوري لتحديــد االحتياجــات وفــرص االســتثمار المتجــددة فــي مبانــي 
أقســام الطالبــات. 

وفــرص 	  االحتياجــات  وتقييــم  تحديــد  عمليــة  لســير  الملخصــة  الجــداول  النمــاذج/  اســتحداث 
دوريــا. مراجعتهــا  مــع  االســتثمار 

متابعة الكليات/ اإلدارات المختصة؛ الستكمال النماذج/ الجداول بالشكل المطلوب إلكترونيا.	 
ــواردة للخــروج بمقترحــات وتوصيــات لتحســين مرافــق 	  دراســة تحليــل البيانــات والمعلومــات ال

ومبانــي والبنيــة التحتيــة ألقســام الطالبــات.
انهاء التقرير بقائمة ومقترح لتفعيل المقترحات والتوصيات.	 

ــا فــي  ــر الســنوي له ــم التقري ــي تصمي ــة وتول ــق أداء باقــي االدارات واألقســام بالوكال 4. توثي
ــة كل عــام.  نهاي

تجميع التقارير الدورية لباقي األقسام واالدارات بالوكالة لتوثيق محتواها.	 
 تجميــع مختصــر التقاريــر الدوريــة لباقــي األقســام واالدارات بالوكالــة ألدراجهــا بالتقرير الســنوي 	 

للوكالــة فــي نهايــة كل عــام.
المساعدة في تصميم واخراج التقارير الدورية لباقي األقسام واالدارات بالوكالة.	 
تصميم واخراج التقرير السنوي للوكالة في نهاية كل عام.	 

وصف إدارة الشؤون اإلدارية والمالية
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تعريف
يســعى قســم الشــكاوي والتظلمــات لتحقيــق الشــفافية والنزاهــة والعــدل واإلنصاف لمنســوبات 
الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم والطالبــات والموظفــات علــى أســس 

تتوافــق مــع األنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا بالجامعــة.

مهام القسم:

1.تعريف منسوبات الجامعة بحقوقهم وواجباتهم وفق اآلتي:
إقامة برنامج توعوي تثقيفي دوري عن حقوق منسوبات الجامعة وواجباتهن.	 
التأكد من نشر وثيقة الحقوق والواجبات الطابية. 	 
التأكد من نشر مدونة السلوك الوظيفي. 	 
التأكــد مــن نشــر المواثيــق والقواعــد األخاقيــة المنظمــة للعمــل بالجامعــة وفــق دليــل التنظيــم 	 

والتوصيــف الوظيفــي بالجامعــة. )متــاح فــي صفحــة موقــع الجامعــة( 
التدريــس 	  هيئــة  وأعضــاء  بالطالبــات  مباشــرة  لقــاءات  تتضمــن  توعويــة،  تعريفيــة  حمــات 

عماداتهــن. أو  كلياتهــن  بمقــر  والموظفــات 

2.اســتقبال تظلمــات منســوبات الجامعــة وشــكاويهن، والعمــل علــى حلهــا بشــكل ســري وعــادل 

مــن خــالل تشــكيل لجنــة عليــا للنظــر فيهــا.
وضع المعايير واألسس التي تحكم عمل اللجنة، والتأكد من تطبيقها.	 
النظــر فــي شــكاوى منســوبات الجامعــة وتظلماتهــن ضــد القــرار اإلداري الصــادر بحقهــن مــن 	 

اللجــان المعنيــة.
تلقــي الشــكاوى واالعتراضــات مــن منســوبات الجامعــة بشــأن أي مشــكلة يتعرضــن لهــا بمــا 	 

يكفــل حمايــة حقوقهــن.
تسهيل وصول اللجنة ألي من الوثائق والمستندات موضوع الشكوى أو التظلم.	 
التحسين المستمر ألساليب معالجة الشكاوى والتظلمات.	 
 المحافظــة علــى ســرية المعلومــات بمــا يضمــن حســن ســير إجــراءات نظرهــا والمحافظــة علــى 	 

ســامة أعضــاء اللجنــة.
توثيق الشكاوى والتظلمات الواردة إلى اللجنة حسب الكلية والقسم وموضوعاتها. 	 
إعداد محضر اجتماع وتقرير تفصيلي، يتضمن التوصيات المناسبة لمعاجلة الشكاوى 	 

والتظلمات.
رفع محاضر اجتماعات اللجنة بما تتضمنه من توصيات لمعالي مدير الجامعة.	 
رفع الشكاوى أو التظلمات ذات الطبيعة الجنائية أو الجزائية للجهات المختصة.	 

رابعًا | قسم الشكاوي والتظلمات

وصف إدارة الشؤون اإلدارية والمالية
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التوصيف الوظيفي 
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التوصيف الوظيفي لموظفات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 

1.مديرة إدارة الشؤون اإلدارية والمالية  

مديرة إدارة الشؤون اإلدارية والمالية   المسمى الوظيفي

أعمــال  علــى  المباشــر  واإلشــراف  والتدقيــق،  التخطيــط، 
وحــدات القســم المذكــورة فــي توصيــف إدارة الشــؤون 

والماليــة  اإلداريــة 
المهام األساسية

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات 

نطاق العمل

درجة علمية مناسبة. الحد األدنى للدرجة العلمية

- القــدرة علــى تنفيــذ القــرارات واتخاذ المبــادرات التي تعمل 
علــى تحقيــق أهــداف وكالة الجامعة لشــؤون الطالبات

- القدرة على التوجيه والمتابعة، وتوزيع العمل ومراجعته
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة
-القدرة على إيجاد بيئة عمل مناسبة ومحفزة 

- القدرة على إعداد التقارير. 
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

-إجادة اللغة اإلنجليزية
إقامــة عاقــات عمــل فعالــة مــع األخريــن  علــى  -القــدرة 

عليهــا والمحافظــة 
ــاذ القــرارات فــي  ــى تحمــل المســؤوليات واتخ - القــدرة عل

الوقــت المناســب
- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي
- القدرة على إدارة االجتماعات وحل المشكات

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 
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2.سكرتارية إدارة الشؤون اإلدارية والمالية   

سكرتارية إدارة الشؤون اإلدارية والمالية   المسمى الوظيفي

عمــل  المعامــات،  وأرشــفة  متابعــة  الخطابــات،  طباعــة 
اســتقبال  االجتماعــات،  وجدولــة  أجنــدة  تنظيــم  األدلــة، 

اإللكترونــي البريــد  متابعــة  المكالمــات، 
المهام األساسية

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

نطاق العمل

درجة علمية مناسبة الحد األدنى للدرجة العلمية

- خبرة عملية في مجال السكرتارية
وادارات  أقســام  مــع  والتعــاون  التعامــل  علــى  -القــدرة 

المختلفــة الجامعــة  وكليــات 
-القدرة على إعداد التقارير والخطابات الرسمية

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
-إجادة اللغة اإلنجليزية

- القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة
-القدرة على التواصل مع اآلخرين

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لموظفات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 
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قسم الشؤون اإلدارية

1.مسؤولة مكتب الموارد البشرية   

مسؤولة مكتب الموارد البشرية  المسمى الوظيفي

قســم  توصيــف  فــي  المذكــورة  المكتــب  بمهــام  القيــام 
اإلداريــة الشــؤون 

المهام األساسية

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

نطاق العمل

درجة علمية مناسبة الحد األدنى للدرجة العلمية

- اإللمــام باللوائــح التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة 
المدنية 

- مهارة االتصال وُحسن التعامل مع المراجعين لإلدارة
- بناء عاقات جيدة مع اإلدارات والموظفين

-القدرة على إعداد التقارير
-القدرة على االبتكار والتطوير

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
- إجادة اللغة اإلنجليزية

- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين
- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان

- الــرد علــى استفســارات الموظفيــن ومســاعدتهم فــي 
الوصــول لمــا يرغبــون

- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالموظفات
- القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 
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2.مسؤولة مكتب المشتريات والمستودعات    

مسؤولة مكتب المشتريات والمستودعات  المسمى الوظيفي

إدارة  توصيــف  فــي  المذكــورة  المكتــب  بمهــام  القيــام 
والماليــة اإلداريــة  الشــؤون 

المهام األساسية

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

نطاق العمل

درجة علمية مناسبة الحد األدنى للدرجة العلمية

- القــدرة علــى الحفــاظ الدائــم علــى مخــزون كاف مــن المــواد 
األوليــة وعــدم االنقطــاع منها

بيانــات عــن  النمــاذج وبنــاء قاعــدة  القــدرة علــى تطويــر   -
الموجــودات  

- القــدرة علــى االســتخدام األمثــل للمســاحات المتاحــة فــي 
المستودعات

- المشاركة في إعداد اإلجراءات الخاصة بالمشتريات
-القدرة على إعداد التقارير

-القدرة على االبتكار والتطوير
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

- إجادة اللغة اإلنجليزية
- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين

- القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة
- القــدرة علــى تحفيــز وإلهــام المنســوبات وإقامــة عاقــات 

إيجابيــة معهــن
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لموظفات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 
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3.مسؤولة مكتب الخدمات العامة    

مسؤولة مكتب الخدمات العامة  المسمى الوظيفي

إدارة  توصيــف  فــي  المذكــورة  المكتــب  بمهــام  القيــام 
والماليــة اإلداريــة  الشــؤون 

المهام األساسية

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

نطاق العمل

درجة علمية مناسبة الحد األدنى للدرجة العلمية

- القدرة على إيجاد بيئة عمل مناسبة ومحفزة
- إعــداد التقاريــر الشــهرية عــن إنجــازات األعمــال التــي تــم 

تنفيذهــا فــي القســم
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة
-القدرة على االبتكار والتطوير

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
- إجادة اللغة اإلنجليزية

- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين
- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان
- القدرة على استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 
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قسم الشؤون المالية 

مسؤولة قسم الشؤون المالية    

مسؤولة قسم الشؤون المالية المسمى الوظيفي

إدارة  توصيــف  فــي  المذكــورة  القســم  بمهــام  القيــام 
والماليــة اإلداريــة  الشــؤون 

المهام األساسية

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوكالة الجامعة لشؤون 
الطالبات

نطاق العمل

درجة علمية مناسبة الحد األدنى للدرجة العلمية

- اقتراح السياسات المالية وااللتزام بالمعتمد منها 
- القدرة على تنفيذ البرامج المالية والنظام

-  القدرة على القيام بأعمال المحاسبة واألجراءات المالية 
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة
-القدرة على إعداد وأصدار التقارير المالية

-القدرة على االبتكار والتطوير
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

- إجادة اللغة اإلنجليزية.
- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين

- القــدرة علــى اســتخدام برامــج الكمبيوتــر المختلفــة )إكســل 
وغيرهــا( 

- القــدرة علــى تحفيــز وإلهــام المنســوبات وإقامــة عاقــات 
إيجابيــة معهــن

- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لموظفات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 
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قسم الشؤون الفنية

1.مسؤولة مكتب المشاريع   

مسؤولة مكتب المشاريع المسمى الوظيفي

التخطيــط واإلشــراف، والقيــام بمهــام القســم المذكــورة 
فــي توصيــف مكتــب المشــاريع المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بفروعها كافة نطاق العمل

درجة البكالوريوس في تخصص العمارة أو التصميم الداخلي 
وســنوات خبــرة فــي هــذا المجــال ال تقــل عــن 3 ســنوات عملية 

فــي مجــال العمــارة والتصميم.
الحد األدنى للدرجة العلمية

لتكــون  الطالبــات  أقســام  بيئــة  تصميــم  علــى  -القــدرة 
للعمــل. ومحفــزة  مناســبة 

جوانــب  وعــاج  القــوة  جوانــب  اســتثمار  علــى  القــدرة   -
الضعــف فــي عناصــر البيئــة المبنيــة بأقســام الطالبــات، 
أو  لتافيهــا  المناســبة  التصاميــم  اقتــراح  علــى  والعمــل 

اســتثمارها.
ــة  -القــدرة علــى اســتلهام أفــكار تصميميــة ووظائــف خدمي

جديــدة واســتقطاب المشــاركات المجتمعيــة لتحقيقهــا.
- المعرفــة التامــة بالجوانــب المعماريــة والتصميم الداخلي، 

باإلضافــة لإللمام بتصميــم الجرافيك.  
- القــدرة علــى األشــراف علــى مواقــع التنفيــذ ومتابعــة 

ميدانيــا المشــروعات 
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة.
-القدرة على إعداد التقارير وتقديم التوصيات.

-القدرة على االبتكار والتطوير.
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

- إجادة اللغة اإلنجليزية.
- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القــدرة علــى تحفيــز وإلهــام فريــق العمــل وإقامــة عاقــات 

إيجابيــة معهــن.
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 
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2.مسؤولة مكتب متابعة المرافق   

مسؤولة مكتب متابعة المرافق المسمى الوظيفي

المذكــورة  المكتــب  بمهــام  والقيــام  التخطيــط واإلشــراف 
فــي توصيــف مكتــب متابعــة المرافــق

المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بكافة فروعها. نطاق العمل

التصميــم  أو  العمــارة  تخصــص  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
الداخلــي وســنوات خبــرة فــي هــذا المجــال ال تقــل عــن 3. 

ســنوات
الحد األدنى للدرجة العلمية

- القــدرة علــى تقييــم وتحديــد االحتياجــات والفرص لتحســين 
حالــة المرافــق فــي أقســام الطالبات. 

لمتابعــة  العاقــة  ذات  اإلدارات  مخاطبــة  علــى  القــدرة   -
ــكل مــا يختــص بالمرافــق  ــة ل واســتكمال اإلجــراءات النظامي

والتجهيــزات والصيانــة  والتشــغيل 
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة.
- القدرة على إعداد التقارير.

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
-إجادة اللغة اإلنجليزية.

-القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين
- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.

العمــل وإلهامهــن، وإقامــة  القــدرة علــى تحفيــز فريــق   -
معهــن. إيجابيــة  عاقــات 

-القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي.
-القدرة على التفاوض واإلقناع

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لموظفات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 
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3-مسؤولة مكتب متابعة خطط الطوارئ والكوارث

مسؤولة مكتب متابعة خطط الطوارئ والكوارث المسمى الوظيفي

المذكــورة  المكتــب  بمهــام  والقيــام  التخطيــط واإلشــراف 
والكوارث الطوارئ  خطط  متابعة  مكتب  توصيــف  فــي 

المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بفروعها كافة. نطاق العمل

التصميــم  أو  العمــارة  تخصــص  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
الداخلــي وســنوات خبــرة فــي هــذا المجــال ال تقــل عــن 3. 

ســنوات.
الحد األدنى للدرجة العلمية

لمتابعــة  العاقــة  ذات  اإلدارات  مخاطبــة  علــى  القــدرة   -
بخطــط  يختــص  مــا  لــكل  النظاميــة  اإلجــراءات  واســتكمال 

والكــوارث. الطــوارئ 
الطــوارئ  خطــط  علــى  تعديــات  اقتــراح  علــى  القــدرة   -

المعنيــة لــإلدارات  بذلــك  والرفــع  والكــوارث 
الجرافيــك لتســهيل عمــل مخططــات  - األلمــام بمهــارات 

والنشــرات األخــاء 
- القدرة على حل المشكات وتقديم التوصيات.

- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.
- القدرة على إعداد التقارير.  

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين.

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القدرة على تحمل ضغط العمل.

- القدرة على التفاوض واإلقناع

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 
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مكتب اإلحصاء واستطالع الرأي

مسؤولة مكتب اإلحصاء واستطالع الرأي

مسؤولة مكتب اإلحصاء واستطاع الرأي المسمى الوظيفي

التخطيــط، واإلشــراف، والقيــام بمهــام القســم المذكــورة 
فــي توصيــف مكتــب اإلحصاء واســتطاع الــرأي

المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بفروعها كافة. نطاق العمل

الهندســية.  التخصصــات  أحــد  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
ــرة فــي هــذا المجــال ال تقــل عــن 3. ســنوات وســنوات خب

الحد األدنى للدرجة العلمية

وأعــداد  والتوثيــق،  األحصــاء  مجــال  فــي  عمليــة  خبــرة   -
االســتبيانات وتحليــل البيانــات، وقيــاس مؤشــرات األداء.
- القــدرة علــى رصــد جوانــب القــوة والضعــف والقصــور 
فــي عناصــر البيئــة المبنيــة، والعمــل علــى اقتــراح وتوضيــح 

الفــرص المناســبة لتافيهــا أو اســتثمارها.
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة.
- القدرة على إعداد التقارير والخروج بتوصيات.
- القدرة على تصميم التقارير وأخراجها احترافيا

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
- إجادة اللغة اإلنجليزية

- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين.
- العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.

- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي. 
- القدرة على إدارة االجتماعات وحل المشكات.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لموظفات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 
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قسم الشكاوي والتظلمات

مسؤولة قسم الشكاوي والتظلمات

مسؤولة قسم الشكاوي والتظلمات المسمى الوظيفي

المذكــورة  القســم  بمهــام  والقيــام  واإلشــراف  التخطيــط 
والتظلمــات الشــكاوي  توصيــف قســم  فــي 

المهام األساسية

أقسام الطالبات في الجامعة بفروعها كافة. نطاق العمل

الماجستير : القانون, الحقوق, األنظمة
البكالوريوس مع وجود خبرة في المجال نفسه.

القانون، الحقوق، األنظمة.
الحد األدنى للدرجة العلمية

- القدرة على إبداء رأي سليم وواضح حيادي ومستقل.
- القدرة على حل المشكات وتقديم التوصيات.

- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.
- القدرة على إعداد التقارير.  

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين.

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على التفاوض واإلقناع.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 
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ثالثًا
إدارة التواصل 

والتنمية
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 الهيكل التنظيمي

إدارة التواصل والتنمية

قسم خدمة 
المنسوبات

قسم الثقافة 
والترفيه

قسم المبادرات  
التنموية

قسم التواصل 
الرقمي
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2.إدارة التواصل والتنمية

الرسالة

األهداف العامة

 تنمية جسور التواصل بشطر الطالبات خدميًا وتنمويًا وثقافيًا ورقميًا.

تحقيــق التواصــل مــن خــال تحســين خدمــات المنســوبات واســتغال جميــع المــوارد . 1
المتاحــة داخــل وخــارج الجامعــة.

عمل شراكات استراتيجية وتنموية لما يعود بالنفع العام ألقسام الطالبات.. 2
تعزيز قيمة العمل بروح الفريق عبر أنشطة ثقافية وترفيهية.. 3
إبراز أفضل صورة مهنية عن الوكالة من خال جميع أنواع االتصاالت البصرية. 4
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التوصيف اإلداري 
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تعريف
يعمــل قســم خدمــة المنســوبات علــى أن يكــون جهــة ميســرة للخدمــات فــي كافــة االتجاهــات 

للوصــول لرضــا المنســوبات مــن خــال جــودة وكفــاءة األداء.

مهام القسم:
1.تفعيــل خدمــات إلكترونيــة تفاعليــة فــي صفحــة الوكالــة بما يضمن ســرعة الخدمات واالســتفادة 

منهــا بكفاءة.
عمل مسح ميداني لكافة الخدمات في كليات الجامعة المقدمة للمنسوبات.	 
العمل على سد الفجوة في الخدمات الغير متاحة وفقًا لإلمكانيات المتوفرة.	 

2.قياس مدى رضا المنسوبات من الخدمات المقدمة.
واإلتقــان  الشــفافية  علــى  قائمــة  للمنســوبات  المقدمــة  الخدمــات  لقيــاس  معاييــر  وضــع 

والمســؤولية

3.تبني أفضل الممارسات في تحسين خدمات المنسوبات.
اإلطاع على كافة المستجدات في القطاعات الخدمية المختلفة.

تعريف
يعمــل قســم الثقافــة والترفيــه علــى إثــراء جميــع األقســام واإلدارات بمــا يحقــق لهــم الفائــدة 

متعــددة الخطــوط والوجهــات الثقافيــة والترفيهيــة وبمــا يكافــئ رؤيــة ورســالة الوكالــة.

مهام القسم: 
1.رفع مستوى الفعاليات الثقافية والترفيهية في شطر الطالبات.

عمل دليل تنظيمي إلدارة الفعاليات.

2.إثراء المناسبات العامة.
تقديم مقترحات إلنشاء مشاريع ثقافية وترفيهية.

3.تعزيز قيمة العمل بروح الفريق.
إعداد ورش عمل وفعاليات تنمي روح الفريق.

المهام األساسية ألقسام إدارة التواصل والتنمية

أواًل | قسم خدمة المنسوبات

ثانيًا | قسم الثقافة والترفية
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تعريف
يعمــل قســم المبــادرات التنمويــة علــى تنميــة االقتصــاد الجامعــي وتهيئــة بيئــة مشــجعة لمشــاريع 

متميــزة ومتنوعــة مبنيــة علــى المعرفــة واالبتــكار.
مهام القسم:

1.دعم المشاريع الطالبية الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.
التنسيق مع الكليات الستقطاب المشاريع الطابية ودعمها.	 
دورات استشارية ألفكار تنموية.	 

2.تقديم مبادرات تنموية الستغالل الموارد المتاحة بالجامعة.
3.دعم أنشطة الوكالة.

رابعًا | قسم التواصل الرقمي

تعريف
يعمــل هــذا القســم علــى تبنــي رؤيــة ورســالة وكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات بالمســاهمة فــي 

بنــاء هويــة متميــزة ومبدعــة تعزيــزا لقيمهــا ونقلهــا إلــى المجتمــع.

مهام القسم:

1.إدارة وتطويــر محتــوى صفحــة الوكالــة فــي موقــع الجامعــة اإللكترونــي بالتنســيق والتعــاون مــع 
اإلدارة والمراكــز حســب االختصــاص.

2.إدارة األعــالم الرقمــي ألنشــطة الوكالــة فــي شــبكات التواصــل االجتماعي ) تويتر، انســتغرام، 
ســناب شــات ...(، ونقــل أخبــار الوكالــة ونتاجهــا عبــر هــذه الشــبكة، مــع تبنــي أفضــل الممارســات 

المناســبة لها.

3-تصميــم فعاليــات الوكالــة الكبــرى ، وتنفيــذ بعــض األصــدارات الجامعيــة مــن المطبوعــات/ 
الكتيبــات التعريفيــة ... بالتعــاون مــع مكتــب إدارة هويــة الجامعــة .

4.المتابعة اليومية والتفاعل اإليجابي لكل الشبكات التابعة للوحدة.

5.قياس األداء ومستوى األثر نهاية كل برنامج أو نشاط. 

المهام األساسية ألقسام إدارة التواصل والتنمية

ثالثًا | قسم المبادرات التنموية
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التواصل

التثقيف

الترفية
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التوصيف الوظيفي 



73

1.مديرة إدارة التواصل والتنمية 

مديرة إدارة التواصل والتنمية المسمى الوظيفي

أعمــال  علــى  المباشــر  واإلشــراف  والتدقيــق،  التخطيــط، 
التواصــل. إدارة  فــي توصيــف  المذكــورة  اإلدارة  أقســام 

المهام األساسية

إدارة التواصل والتنمية. نطاق العمل

درجة علمية مناسبة. الحد األدنى للدرجة العلمية

- القدرة على تطوير التواصل بين أقسام الطالبات.
- القدرة على التوجيه والمتابعة، وتوزيع العمل ومراجعته.

- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 
المختلفــة.

- القدرة على إيجاد بيئة عمل مناسبة ومحفزة. 
- القدرة على إعداد التقارير. 

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
-إجادة اللغة اإلنجليزية.

إقامــة عاقــات عمــل فعالــة مــع األخريــن  علــى  -القــدرة 
عليهــا. والمحافظــة 

ــاذ القــرارات فــي  ــى تحمــل المســؤوليات واتخ - القــدرة عل
الوقــت المناســب.

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي.
- القدرة على إدارة االجتماعات وحل المشكات.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لمنسوبات إدارة التواصل والتنمية
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2.سكرتارية إدارة التواصل والتنمية  

سكرتارية إدارة التواصل والتنمية المسمى الوظيفي

عمــل  المعامــات،  وأرشــفة  متابعــة  الخطابــات،  طباعــة 
اســتقبال  االجتماعــات،  وجدولــة  أجنــدة  تنظيــم  األدلــة، 

اإللكترونــي. البريــد  متابعــة  المكالمــات، 
المهام األساسية

إدارة التواصل والتنمية. نطاق العمل

درجة علمية مناسبة. الحد األدنى للدرجة العلمية

- خبرة عملية في مجال السكرتارية.
وإدارات  أقســام  مــع  والتعــاون  التعامــل  علــى  القــدرة   -

المختلفــة. الجامعــة  وكليــات 
- القدرة على إعداد التقارير والخطابات الرسمية.

معارف وقدرات ومهارات أخرى	 
- إجادة اللغة اإلنجليزية.

- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين.
- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي. 

- القدرة على إدارة االجتماعات وحل المشكات.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لمنسوبات إدارة التواصل والتنمية
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3.مسؤولة قسم خدمة المنسوبات  

مسؤولة قسم خدمة المنسوبات. المسمى الوظيفي

التخطيــط واإلشــراف، والقيــام بمهــام القســم المذكــورة 
فــي توصيــف إدارة التواصــل والتنميــة.

المهام األساسية

إدارة التواصل والتنمية. نطاق العمل

درجة علمية مناسبة. الحد األدنى للدرجة العلمية

- القدرة على إيجاد بيئة عمل مناسبة ومحفزة.
- المعرفــة التامــة بالخدمــات المقدمــة فــي الجامعة والعمل 

علــى تطويرها.  
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة.
-القدرة على إعداد التقارير.

-القدرة على االبتكار والتطوير.
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

- إجادة اللغة اإلنجليزية.
- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القــدرة علــى تحفيــز وإلهــام المنســوبات وإقامــة عاقــات 

إيجابيــة معهــن.
القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 



76

4.مسؤولة قسم الثقافة والترفيه  

مسؤولة قسم الثقافة والترفيه. المسمى الوظيفي

المذكــورة  القســم  بمهــام  والقيــام  واإلشــراف  التخطيــط 
والتنميــة. التواصــل  إدارة  توصيــف  فــي 

المهام األساسية

إدارة التواصل والتنمية. نطاق العمل

درجة علمية مناسبة. الحد األدنى للدرجة العلمية

- القدرة على إيجاد بيئة عمل مناسبة ومحفزة.
فــي  المقدمــة  والخدمــات  باألنشــطة  التامــة  المعرفــة   -

تطويرهــا.   علــى  والعمــل  الجامعــة 
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة.
- القدرة على إعداد التقارير.

- القدرة على االبتكار والتطوير.
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

- إجادة اللغة اإلنجليزية.
- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين.

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القــدرة علــى تحفيــز وإلهــام المنســوبات وإقامــة عاقــات 

إيجابيــة معهــن.
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لمنسوبات إدارة التواصل والتنمية
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5.مسؤولة قسم المبادرات التنموية 

مسؤولة قسم المبادرات التنموية. المسمى الوظيفي

المذكــورة  القســم  بمهــام  والقيــام  واإلشــراف  التخطيــط 
والتنميــة. التواصــل  إدارة  توصيــف  فــي 

المهام األساسية

إدارة التواصل والتنمية. نطاق العمل

درجة علمية مناسبة. الحد األدنى للدرجة العلمية

- القدرة على إيجاد بيئة عمل مناسبة ومحفزة.
- المعرفــة بالخدمــات المقدمــة فــي الجامعــة والعمــل علــى 

تطويرها واســتثمارها.  
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة.
- القدرة على إعداد التقارير.

- القدرة على االبتكار والتطوير وتنمية الموارد.
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

- إجادة اللغة اإلنجليزية.
- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القــدرة علــى تحفيــز وإلهــام المنســوبات وإقامــة عاقــات 

إيجابيــة معهــن.
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 
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6.مسؤولة قسم التواصل الرقمي

مسؤولة قسم التواصل الرقمي. المسمى الوظيفي

المذكــورة  القســم  بمهــام  والقيــام  واإلشــراف  التخطيــط 
والتنميــة. التواصــل  إدارة  توصيــف  فــي 

المهام األساسية

إدارة التواصل والتنمية. نطاق العمل

درجة علمية مناسبة. الحد األدنى للدرجة العلمية

- القدرة على إيجاد بيئة عمل مناسبة ومحفزة.
- المعرفــة بالخدمــات واالنشــطة المقدمــة فــي الجامعــة 

والعمــل علــى نقلهــا عبــر وســائل التواصــل الرقمــي.  
- القــدرة علــى التعامــل والتعــاون مــع قطاعــات الجامعــة 

المختلفــة.
- القدرة على إعداد التقارير.

- القدرة على االبتكار والتطوير.
معارف وقدرات ومهارات أخرى	 

- إجادة اللغة اإلنجليزية.
- القدرة على التواصل الفاعل مع اآلخرين.

- القدرة على العمل والتنسيق مع مختلف اللجان.
- القــدرة علــى تحفيــز وإلهــام المنســوبات وإقامــة عاقــات 

إيجابيــة معهــن.
- القدرة على إيجاد روح التعاون للعمل الجماعي.

أمثلة للمعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة 

التوصيف الوظيفي لمنسوبات إدارة التواصل والتنمية
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التخطيط

اإلشراف

التحفيز
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رابعًا
اللجان وفرق 

العمل المهنية
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لجنة التفكير والتخطيط االستراتيجي
مهام اللجنة:

صياغة الرؤية والرسالة والقيم لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات.. 1
عمل المسح البيئي لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات. . 2
تحديد األولويات االستراتيجية لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات.. 3
تحديد الغايات واألهداف اإلستراتيجية.. 4
عمل الخطة التنفيذية لتطبيق الخطة والمتابعة.. 5

اللجنة االستشارية لدراسة السياسات واإلجراءات المنظمة للمجتمع الجامعي للطالبات
مهام اللجنة:

مناقشة االستراتيجيات والسياسات المستقبلية.. 1
الدراســة والرفــع بالمقترحــات التطويريــة للنواحــي اإلداريــة واألكاديميــة والفنيــة واالســتراتيجية . 2

ألقســام الطالبــات  فــي إطــار أهــداف الجامعــة وخططهــا المســتقبلية.
تقديــم الــرأي والمشــورة للتغلــب علــى أي صعوبــات أو مشــكات تتعــرض لهــا االدارات أو . 3

الكليــات بأقســام الطالبــات والطــرق المناســبة لحلهــا.
الوصــول لمقترحــات مــن شــأنها خدمــة مســتقبل الكليــات فــي جميــع المجــاالت ســواء االداريــة . 4

واالكاديمية.
تعزيز انشاء الشراكات بين الكليات فيما يختص بالطالبات واعضاء هيئة التدريس.. 5
اإلسهام في التحسين المستمر لوكاالت وإدارات شطر الطالبات.. 6

اللجنة التأسيسية لإلدارة المعرفية
أهداف اللجنة:

بناء الثقة من أجل تعاون وتواصل احترافي.. 1
تعزيز ثقافة مشاركة المعرفة.. 2
تجميع المعرفة الضمنية وتحويلها إلى معرفة ملموسة. . 3
تطوير القدرات الفاعلة لشؤون الموظفين.. 4
تعزيز وتحسين رضا الكادر الوظيفي.. 5
تعزيز االرتباط التعليمي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس. . 6
زيادة اإلنتاجية المكتسبة من خال تطوير الكفاءات.. 7
التطلع إلى مستويات أعلى من جودة الخدمات.. 8

اللجان وفرق العمل المهنية

أ.لجنة التفكير والتخطيط االستراتيجي

ب.اللجنة االستشارية

ج.لجنة تأسيسية لإلدارة المعرفية
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مهام اللجنة:
التخطيــط والتجميــع لمصــادر المعرفــة الضمنيــة مــن عضــوات هيئــة التدريــس واإلداريــات . 1

والطالبــات.
معالجة وتنظيم المعرفة.. 2
إنشاء قنوات للتبادل والنقل المعرفي.. 3
إنشاء منصات لتطبيق المعرفة.. 4
تكوين فرق عمل في الكليات واإلدارات.. 5

تشكيل لجنة تنظيمية ألنشطة ودعم الطالبات
مهام اللجنة:

دراسة خطة األنشطة بالحرم الجامعي للطالبات قبل رفعها لعمادة شؤون الطاب. . 1
اقتراح جدول زمني لألنشطة بالتنسيق مع الكليات.. 2
التوصيــة علــى إقامــة أي نشــاط غيــر مشــمول فــي الخطــة المعتمــدة، والتنســيق مــع عمــادة . 3

شــؤون الطــاب فــي ذلــك .
دراسة احتياج الطالبات من الخدمات والتوصية بها.. 4
اقتراح نوعية الخدمات المقدمة للطالبات بالتنسيق مع عمادة شؤون الطاب.. 5
اإلشراف على جودة األنشطة والخدمات المقدمة.. 6
اقتراح ميزانية األندية واألنشطة الطابية لعمادة شؤون الطاب.. 7

تشكيل فريق عمل إلدارة دوري النوادي الرياضية بشطر الطالبات بالجامعة 
مهام اللجنة:

التخطيط واإلشراف على األنشطة الرياضية للطالبات.. 1
وضع الخطة التنظيمية للمباريات الداخلية والخارجية.. 2
اختيار المنتخبات الرياضية المختلفة.. 3
دراسة مستلزمات الفرق الرياضية السنوية من مابس وأدوات وأجهزة.. 4
ترشيح مدربات أكفاء لتدريب الفرق.. 5
العمل على التطوير الدائم لألنشطة الرياضية للطالبات.. 6
الدراسة والرفع بالميزانية الخاصة باألندية الرياضية للطالبات.. 7

د.اللجنة التنظيمية ألنشطة ودعم الطالبات

هـ .فريق عمل إلدارة النوادي الرياضية بشطر الطالبات بالجامعة
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إعداد

 بناء الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات

توصيف إدارة الشؤون األكاديمية 

1.سعادة األستاذة الدكتورة / دالل بنت محمد التميمي  
رئيسة )وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات(

2.سعادة الدكتورة/ نهاد بنت عبد الله العمير               
 )عميدة كلية العلوم(

3.سعادة الدكتورة/ نهى بنت عبد اللطيف المال  
)كلية العلوم- وكيلة عمادة القبول والتسجيل(

4.سعادة الدكتورة/ مها بنت بكر بن بكر  
)كلية اآلداب(

5.سعادة الدكتورة/ هاله بنت عبد المنعم الوكيل     
)كلية التصاميم / وحدة الهوية(

6.سعادة الدكتور / وائل حسن الجرايحي  
)كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع(

7.سعادة الدكتور/ أحمد صب لبن    
)مستشار إداري بوكالة الجامعة( 

1.سعادة الدكتورة/ مها بنت بكر بن بكر  
رئيسة )كلية اآلداب(

2.سعادة الدكتورة/ مشاعل بنت علي العكلي               
)وكيلة كلية اآلداب للشؤون األكاديمية( 

3.سعادة الدكتورة/ هناء بنت محمد الحارثي  
)كلية الصحة العامة( 

4.سعادة الدكتورة/ رضوى حمدي محمود  
)كلية الطب( 

5.سعادة األستاذة / مشاعل بنت فهد الحسيني
)كلية الصحة العامة(     

6.سعادة األستاذة / حصة بنت عبد الله الدوسري   
)كلية الصحة العامة( 

7.سعادة الدكتورة/ نوف بنت فائز سليم    
 )مديرة الشؤون األكاديمية بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات( 
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إعداد

توصيف إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 

توصيف إدارة المعرفة

 توصيف إدارة التواصل والتنمية 

وحدة دعم تمكين القيادات

1.سعادة الدكتورة/ هاله بنت عبد المنعم الوكيل  
رئيسة )كلية التصاميم / وحدة الهوية(

2.سعادة األستاذة/ موضي بنت غازي القحطاني  
)مديرة الشؤون اإلدارية والمالية بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات(

1.سعادة الدكتورة/ نوف بنت فائز سليم
)مديرة الشؤون األكاديمية بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات( 

2.سعادة األستاذة/ طيبة بنت خليل محمود   
)إدارة المعرفة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات(
3.سعادة الدكتور/ عبدالرشيد بن بخش كوثر  

)مستشار خارجي (

1.سعادة األستاذة/ ابتسام بنت عبد الله السالم
رئيسة )قسم التواصل والتنمية بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات (
2.سعادة األستاذة/ فاطمة بنت عبد الله الملحم   

3.سعادة األستاذة / ندى بنت محمد الحسين    
4.سعادة األستاذة/ فاطمة بنت أحمد الغامدي   

5.سعادة األستاذة/ هدى بنت حمد العبدالعظيم

1.سعادة الدكتورة/ ريم بنت يوسف الجندان
 )رئيسة قسم األحياء الدقيقة (

1.سعادة الدكتورة/ عبير بنت محمد السبيعي
 )عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل (

 2.سعادة الدكتورة/ جيهان بنت أحمد الحميد
 )وكيلة كلية طب األسنان (

3.سعادة الدكتورة/ نهى بنت عبداللطيف المال
 )وكيلة عمادة القبول والتسجيل - كلية العلوم (
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