
جامعة الملك عبد العزیز 
 كلیة الھندسة برابغ

ISO 9001:2015نظام إدارة الجودة 

التوصیف الوظیفي  
الثاني  اإلصدار:
ھـ ١٤٤٠شعبان       التاریخ: 
٩مـن  ١ الصفحة: 

– إعتمـــاد- مراجعـــة 

ال یسمح بتصویرھا أو إعادة إصدارھا دون تصریح مسبق –وثیقـــة مقیـّــدة 

للتطویر   الكلیة الةوك:   الجھة
للتطویر   وكیل الكلیة:  الوظیفة 

عمید الكلیة:  المرجعیة 

والمسئولیات  المھام

إعداد وتحدیث وتنفیذ خطة استراتیجیة شاملة للجودة والتمیز واالعتماد األكادیمي والقیاس والتقویم   .١
.یتوافق مع األھداف والسیاسات العلیا للجامعةبالقطاع وتنفذیھا بما 

 .ادارة ومراقبھ ورصد جمیع األنشطة المرتبطة بتطویر وتنفیذ نظم الجودة واالعتماد أألكادیمي .٢
وضع وتنفیذ آلیات ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي والقیاس والتقویم لتحقیق التوافق مع المعاییر   .٣

.الوطنیة والعالمیة المعتمدة
 .ذ ومتابعة المشاریع التطویریة المدرجة بالخطة االستراتیجیة للجامعة مع الجھات المختصةتنفی .٤
 .التخطیط وإدارة أنشطة وكالة التطویر ومراقبة سیر العمل ومتابعتھا .٥
 .إعداد خطة لنشر وترسیخ ثقافة الجودة واالعتماد األكادیمي والقیاس والتقویم وتنفذیھا .٦
ب الكوادر العلمیة والعملیة المؤھلة في مجاالت الجودة واالعتماد  وضع الخطط المناسبة الستقطا .٧

.األكادیمي والقیاس والتقویم
.التحقق من عوامل القصور في األداء بالقطاع ووضع الخطط الالزمة لتجاوزھا  .٨
.التأكد من جودة عملیات التعلیم والتعلم في جمیع البرامج األكادیمیة  .٩

.المواصفات الوطنیة والعالمیة ونماذج التمیز المعتمدة بالجامعةتأھیل القطاع لتطبیق معاییر   .١٠
.العمل على الحصول علي االعتماد األكادیمي البرامجي الوطني والدولي  .١١
التأكد من توصیف المقررات الدراسیة یجمع األقسام العلمیة حسب النماذج المعتمدة بالتنسیق مع  .١٢

.األقسام العلمیة
.دة االلكتروني للمقررات الدراسیة بجمیع االقسام العلمیةالتأكد من اعداد ملف الما .١٣
.توفیر متطلبات إجراء دراسة التقویم الذاتي واعداد التقاریرالخاصة بھا .١٤
.ھیئة التدریس واالداریین والفنیینواجراء المسح المیداني وجمع وتحلیل استبیانات الطالب  .١٥
.لمراجعة وتحقیق معاییر الجودة واالعتماد األكادیميإعداد الكوادر المؤھلة للتدقیق الداخلي   .١٦
.تطویر معاییر القیاس والتقویم األكادیمي واإلداري طبقاً للمعاییر الوطنیة والدولیة .١٧
 .تحدید مؤشرات األداء المؤسسیة وبناء المقاییس الخاصة بتلك المؤشرات وتحلیل بیاناتھا .١٨
.جداول العمل التنفیذیة المحددة في الخططل وفقا  وضع ومتابعة مؤشرات فاعلة لقیاس أداء األعمال .١٩
 . تصمیم وتطویر وتحلیل اإلحصاءات الالزمة عن البرامج والمقررات ونتائج توظیف الخریجین .٢٠
مناقشة األفكار والمقترحات الجدیدة والبناءة المقدمة من اإلدارات والھادفة إلى التحدیث والتطویر  .٢١

.وتوصیات قابلة للتنفیذ ودراستھا والخروج بنتائح 



جامعة الملك عبد العزیز 
 كلیة الھندسة برابغ

ISO 9001:2015نظام إدارة الجودة 

التوصیف الوظیفي  
الثاني  اإلصدار:
ھـ ١٤٤٠شعبان       التاریخ: 
٩مـن  ٢ الصفحة: 

– إعتمـــاد- مراجعـــة 

ال یسمح بتصویرھا أو إعادة إصدارھا دون تصریح مسبق –وثیقـــة مقیـّــدة 

اعداد البیانات والمعلومات واإلحصائیات والتقاریر السنویة  عن إنجازات وكالة التطویر   .٢٢
.والمعوقات التي تواجھھا واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتھا

تنظیم لقاءات دوریة لتوعیة أعضاء ھیئة التدریس والمنسویین بمتطلبات االعتماد األكادیمي   .٢٣
 .والمؤسسي وأھمیة الحصول علیھماالبرامجي 

.تشكیل اللجان الرئیسیة والفرعیة لالعتماد األكادیمي وضمان الجودة من شطري الطالب والطالبات  .٢٤
 .تنظیم برامج توعویة وتثقیفیة عن أھمیة تطبیقات الجودة واالعتماد والتمیز وإدارة المخاطر  .٢٥
 .إعداد وتنفیذ خطة لتطویر الموارد البشریة .٢٦
 .المستمر مع الخریجین وجھات التوظیف وأصحاب العمل ضمن برنامج الخریجینالتواصل  .٢٧
جمع وتحلیل البیانات المطلوبة عن أراء الخریجین في البرامج الدراسیة وجھات التوظیف  والعمل  .٢٨

: الصالحیات  

 التوصیة بتعیین مشرفي الوحدات واألقسام التابعة لھ.  .١
 وخارج الجامعة في اختصاص عمل الوكالة ونطاقھا.مخاطبة الجھات ذات العالقة داخل  .٢
إصدار القرارات الداخلیة التي یقتضیھا سیر العمل في الوكالة ووحداتھا وفقاً لألنظمة واللوائح.  .٣
 تقویم أداء منسوبي الوكالة.  .٤
 إقرار الصرف من میزانیة وعھدة الوكالة وفقاً للوائح المنظمة. .٥
 . ریة لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالةجازة االعتیادیة واالضطرااأل عتماد ا .٦



جامعة الملك عبد العزیز 
 كلیة الھندسة برابغ

ISO 9001:2015نظام إدارة الجودة 

التوصیف الوظیفي  
الثاني  اإلصدار:
ھـ ١٤٤٠شعبان       التاریخ: 
٩مـن  ٣ الصفحة: 

– إعتمـــاد- مراجعـــة 

ال یسمح بتصویرھا أو إعادة إصدارھا دون تصریح مسبق –وثیقـــة مقیـّــدة 

األكادیمي  واالعتماد وحدة الجودة  :  الجھة
األكادیمي  عتماد واإل وحدة الجودة على  المشرف:  الوظیفة 

للتطویر  وكیل الكلیة : المرجعیة 

المسؤولیات: 

وضع الخطة االستراتیجیة للجودة واالعتماد األكادیمي والتمیز بما یتوافق مع خطة الجامعة   .١
 .االستراتیجیة ومتابعة تنفیذھا 

والشروط الواجب توافرھا في ھیئات تحدید المواصفات الواجب تطبیقھا لضمان الجودة والتمیز  .٢
.االعتماد األكادیمي الوطني والدولي

 .اإلشراف والمتابعة على تنفیذ اإلجراءات المتعلقة بضمان جودة العملیات التعلیمیة واإلداریة .٣
 .إعداد برامج توعویة لنشر وترسیخ ثقافة الجودة واالعتماد والتمیز .٤
 .االعتماد األكادیمي والقیاس والتقویمعقد ورش عمل تدریبیة في مجاالت الجودة و .٥
 .إعداد نظام للمتابعة وتنفیذه للحصول والمحافظة على االعتماد األكادیمي ونظم الجودة .٦
 .وضع ألیات المراجعة والتقویم األكادیمي وتنفیذھا لضمان الجودة والتمیز .٧
 .اإلشراف والمتابعة على أنشطة االعتماد األكادیمي الوطني والدولي .٨
ب النماذج المعتمدة وذلك سام العلمیة حقساأل  بجمیع من توصیف وتقریر المقررات الدراسة  التأكد  .٩

.بالتنسیق مع األقسام العلمیة
.ام العلمیةقسالتأكد من إعداد ملف المادة اإللكتروني للمقررات الدراسیة لجمح األ .١٠
.التقویم الذاتي وإعداد التقاریرالتنسیق مع الجھات المعنیة لتوفیر جمیع متطلبات إجراء دراسة  .١١
.العمل على التطویر المستمر وتحسین العملیة التعلیمیة واإلداریة والفنیة .١٢
.تقدیم الدعم الفني والتقني فیما یتعلق بمشاریع الجودة واالعتماد والتمیز .١٣
التنسیق مع عمادة الجودة واالعتماد فیما یتعلق بالجودة واالعتماد األكادیمي والقیاس التقویم.   .١٤
تحدید أسالیب ومعاییر القیاس والتقویم األكادیمي واإلداري. .١٥
االشراف والمتابعة على تنفیذ عملیات القیاس والتقویم في االقسام والوحدات االداریة. .١٦
.ل في مجال الجودة واالعتماد األكادیمي والقیاس والتقویمالعمل على تأھیل الكوادرللعم .١٧
 .المساھمة في تصمیم االستبیانات وأدوات جمع وتحلیل البیانات المتعلقة بالقیاس والتقویم .١٨
إجراء المسح المیداني وجمع وتحلیل بیانات االستبیانات الطالبیة واستبیانات أعضاء ھیئھ التدریس   .١٩

 .واإلداریین والفیین
تقاریرتفصیلیة عن نتائج القیاس والتقویم وأنشطة الجودة واالعتماد األكادیمي ومستویات  اعداد  .٢٠

.األداء ورضاء المستفیدین من األنشطة المختلفة
 .تقدیم التغذیة الراجعة للقطاع بتقویم ادائھا على شكل تقاریردوریة .٢١
الدولي اقتراح تشكیل اللجان الرئیسیة والفرعیة لالعتماد األكادیمي الوطني و .٢٢



 

 
 جامعة الملك عبد العزیز 

 كلیة الھندسة برابغ
 ISO 9001:2015نظام إدارة الجودة 

 التوصیف الوظیفي  
 الثاني  اإلصدار:
 ھـ ١٤٤٠شعبان        التاریخ: 
 ٩مـن  ٤ الصفحة: 

 

 - مراجعـــة 
 

 – إعتمـــاد
 

 ال یسمح بتصویرھا أو إعادة إصدارھا دون تصریح مسبق –وثیقـــة مقیـّــدة 
 

 الصالحیات:

یعتمد التعدیالت في الوثائق الخاصة باإلدارة واألقسام المختلفة تحت الضبط فیما یخص مستندات  .١
 ووثائق نظام إدارة الجودة.

 یخاطب رؤساء الوحدات / األقسام وینسق فیما بینھم.  .٢
 . یصدر مواعید التدقیق الداخلي ولقاءات تقییم اإلدارة .٣
 بحضورورش عمل ودورات تطویر فیما یخص إدارة الجودة واإلعتماد األكادیمي. التوصیة  .٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 العزیز جامعة الملك عبد 
 كلیة الھندسة برابغ

 ISO 9001:2015نظام إدارة الجودة 

 التوصیف الوظیفي  
 الثاني  اإلصدار:
 ھـ ١٤٤٠شعبان         التاریخ: 
 ٩مـن  ٥ الصفحة: 

 

 - مراجعـــة 
 

 – إعتمـــاد
 

 ال یسمح بتصویرھا أو إعادة إصدارھا دون تصریح مسبق –وثیقـــة مقیـّــدة 
 

  وحدة التخطیط اإلستراتیجي :  الجھة
  وحدة التخطیط اإلستراتیجي على مشرف ال:  الوظیفة 

  للتطویر   وكیل الكلیة : المرجعیة 
 

 :  المسؤولیات

 إعداد وتطویر وتحدیث ومتابعة تنفیذ الخطط االستراتیجیة للجھة بما یتوافق مع خطط الجامعة.  .١
 .المتابعة الدوریة لمؤشرات األداء وإعداد تقاریر نسب االنجاز ورفعھا .٢
المساھمة في اعداد الخطط السنویة التشغیلیة في إطارالخطة االستراتیجیة، ووضع نظام إلدارة   .٣

خطط البدیلة المتعلقة بالمبادرات والخطط االستراتیجیة للجھة، ومتابعة تطبیقھا  المخاطر، وتطویرال
 .وربطھا مع أنظمة العمل األخرى المختلفة

االطالع على أفضل الممارسات وعلى ما یستجد في مجال عمل الجھة بھدف تطویر وتحدیث   .٤
 الخطة االستراتیجیة. 

 ة والتعریف بھا باستخدام الطرق المختلفة. العمل على نشر أھداف ومقومات الخطة االستراتیجی .٥
 .ر ثقافة التخطیط االستراتیجي بین أقسام وإدارات وأفراد الجھةشن .٦
 .التحقق من كفاءة التطبیق والتنفیذ لتحقیق مؤشرات األداء التي تطالب بھا الجھة .٧
 .التعاون مع بقیة الوحدات اإلداریة بھدف تحقیق رؤیة ورسالة الجھة .٨
داد المیزانیة السنویة للجھة المتعلقة بتمویل برامج ومشروعات الخطط السنویة مع  المشاركة في اع .٩

 .الجھات ذات العالقة
 غلب علیھا لتإعداد التقاریرعن نشاطات وإنجازات الوحدة ومعوقات األداء فیھا وسبل ا -١٠ .١٠

 

 الصالحیات:

 بالوحدة وفقاً للوائح بالكلیة. إصدار القرارات الداخلیة التي یقتضیھا حسن سیر العمل  .١
 مخاطبة رؤساء الوحدات/األقسام والتنسیق فیما یتعلق بالتخطیط اإلستراتیجي للكلیة. .٢
 اإلستراتیجي على أعضاء الوحدة.مھام وحدة التخطیط توزیع  .٣
 التوصیة بحضور ورش عمل التخطیط اإلستراتیجي داخل الجامعة وخارجھا.  .٤

 



 

 جامعة الملك عبد العزیز 
 كلیة الھندسة برابغ

 ISO 9001:2015نظام إدارة الجودة 

 التوصیف الوظیفي  
 الثانيا اإلصدار:
 ھـ ١٤٤٠شعبان         التاریخ: 
   ٩ مـن ٦ الصفحة: 

 

 - مراجعـــة 
 

 – إعتمـــاد
 

 ال یسمح بتصویرھا أو إعادة إصدارھا دون تصریح مسبق –وثیقـــة مقیـّــدة 
 

  وحدة الشراكات وخدمة المجتمع  :  الجھة
 وخدمة المجتمعوحدة العالقات الصناعیة على مشرف ال: الوظیفة 

  وكیل الكلیة للتطویر   : المرجعیة 
 

 المسؤولیات: 

 شراكات فاعلة مع المعنیین من الھیئات والمنظمات المحلیة والدولیة.  ء االعمل على بن .١
 تقدیم دراسات علمیة تطبیقیة في خدمة المجتمع وعقد االتفاقیات مع المؤسسات األخرى.  .٢
مع الحالیة والمستقبلیة والعمل على ضمان االستمراریة في كافة اعمال  تجمتطویربرامج خدمة ال .٣

 خدمة المجتمع. 
توقیع شراكات استراتیجیة مع الجمعیات الخیریة أو المنظمات غیر الحكومیة  العمل على  .٤

 والمنظمات الالربحیة.  
 .تنظیم دورات تثقیفیة وتوعویة تساھم وتالئم مخرجات سوق العمل .٥
تقدیم خدمة المجتمع في المجاالت التالیة: العمل اإلنساني، االجتماعي الصحي، االقتصادي، البیئي   .٦

 والتنموي.  
 ل الشراكة والتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعلیم المستمر بالجامعة. تفعی .٧
 تنظیم الدورات والمحاضرات والندوات في مجال المسؤولیة المجتمعیة وخدمة المجتمع.   .٨
دعم المشاریع االنسانیة والبیئیة والصحیة والثقافیة باإلضافة الى نشرالوعي عن المسؤولیة   .٩

   المجتمعیة وخدمة المجتمع.
 .ع العمل التطوعي لمنسوبي الجھةی تشج .١٠
 حصروإقراراألعمال التطوعیة للبرامج التي لھا عالقة بخدمة المجتمع وإعداد تقاریر لھا وتقییمھا.   .١١
 استحداث أدوات قیاس وألیات تقییم لكل برنامج.  .١٢
 استقطاب األعضاء من المنسوبین والطالب للمشاركة في برامج خدمة المجتمع.   .١٣
ر الدوریة عن أداء مبادرات الشراكة االستراتیجیة ورفع التوصیات للجھة عن النواحي  إعداد التقاری .١٤

 .التي تحتاج للتطویر
 

 الصالحیات:

 .ھا بنود المھاملیوالتنسیق مع األطراف المعنیة داخل الكلیة في األمور التي تنص ع  االتصال .١
 .ألعضاءاعمال اللجنة على السادة أ توزیع مھام و .٢
 . لكلیةاإصدار القرارات الداخلیة التي یقتضیھا حسن سیر العمل بالوحدة وفقاً للوائح  .٣
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 التوصیف الوظیفي  
 الثانيا اإلصدار:
 ھـ ١٤٤٠شعبان   التاریخ:

 ٩مـن  ٧ الصفحة: 
 

 - مراجعـــة 
 

 – إعتمـــاد 
 

 ال یسمح بتصویرھا أو إعادة إصدارھا دون تصریح مسبق –وثیقـــة مقیـّــدة 
 

  وحدة تقنیة المعلومات   :  الجھة
   المعلومات  تقنیة وحدةعلى مشرف ال : الوظیفة 

  وكیل الكلیة للتطویر   : المرجعیة 
 

 المسؤولیات: 
 .العمل على تطویر تقنیة المعلومات بالجھة .١
 اإلشراف على أعمال تقنیة المعلومات وادارة الحاسب االلي في الجھة.  .٢
 تطویر وتحدیث الموقع اإللكتروني للجھة على شبكة اإلنترنت.  .٣
 .تقدیم الدعم الفني والتقني والتواصل مع عمادة تقیة المعلومات لحل المعوقات عند الحاجة .٤
 .العمل على تطویر األرشفة اإللكترونیة لألنظمة األكادیمیة .٥
 .المقترحات وأرشفة ذلك إلكترونیاإعداد تقاریر عن منجزات الوحدة والمعوقات التي واجھتھ وتقدیم  .٦
 العمل على رفع كفاءة المنسوبین في استخدام تطبیقات الحاسب اآللي.  .٧
 متابعة الشبكة المحلیة في الفصول والمعامل وضمان معایر السالمة واألمن.  .٨
 اإلنترنت والموقع اإللكتروني  والتنسیق مع تقیة المعلومات بما یتعلق بالدعم الفني وأداء الشبكة  .٩

 تزوید منسوبي الفرع بما یلزم من أجھزة تقنیة بالتنسیق مع وحدة المستودعات بالجھة.  .١٠
 تكوین قاعدة بیانات لحصر اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا ومتابعة تحدیثھا.  .١١
 المرئي والمسموع خالل انعقاد اللقاءات أو االجتماعات.  تنسیق االتصال .١٢
 القیام بزیارات وقائیة أسبوعیة لغرف االتصال )السیرفرات( بالتعاون مع عمادة تقیة المعلومات. .١٣
 فحص ومعاینة أجھزة الحاسب االلي الجدیدة المستلمة والتأكد من مطابقتھا للمواصفات المطلوبة. .١٤
 اجراء مسح فني لحاجة مبنى الفرع للمنافذ. اإلشراف على مشاكل الشبكة و .١٥
 تھیئة وتجھیز معامل الحاسب اآللي وأجھزة الحاسب اآللي والبرمجیات لمنسوبي الجھة وكتابة  .١٦
 تعلیمات إرشادیة لتجنب االستخدامات الخاطئة ألجھزة الحاسب في معامل الفرع والفصول.  .١٧
 ت الالزمة.إعداد اجھزة الحاسب لالرتباط بالشبكة وتنصیب البرمجیا .١٨
 تحدیث المستمر ألنظمة التشغیل والبرمجیات بشكل دوري.  .١٩
 .تقدیم الدعم الفني والتقني لوحدات وكالة التطویر في الجھة .٢٠

 

 الصالحیات:

 التوصیة بطلب البرامج واألجھزة وملحقاتھا الالزمة لكل معمل.    .١
 بما یتعلق بالدعم الفني وأداء الشبكة والموقع اإللكتروني.  تقنیة المعلومات التنسیق مع عمادة  .٢
 .ھا بنود المھاملیاإلتصال والتنسیق مع األطراف المعنیة داخل الكلیة في األمور التي تنص ع .٣

 



 

 جامعة الملك عبد العزیز 
 كلیة الھندسة برابغ

 ISO 9001:2015نظام إدارة الجودة 

 التوصیف الوظیفي  
 الثاني  اإلصدار:
 ھـ ١٤٤٠شعبان         التاریخ: 
 ٩مـن  ٨ الصفحة: 

 

 - مراجعـــة 
 

 – إعتمـــاد
 

 ال یسمح بتصویرھا أو إعادة إصدارھا دون تصریح مسبق –وثیقـــة مقیـّــدة 
 

  تطویر الموارد البشریة وحدة  :  الجھة
 وخدمة المجتمعوحدة العالقات الصناعیة على مشرف ال: الوظیفة 

  وكیل الكلیة للتطویر   : المرجعیة 
 

 المسؤولیات: 

 تنمیة مھارات ومعارف وقدرات منسوبي الجھة إلنجازالعمل بفعالیة. .١
 .إعداد ومتابعة تنفیذ خطة التدریب لمنسوبي الجھة .٢
االتصال بمنسوبي الجھة واالستفادة من تقییم محتویات األداء وتحدید احتیاجات التدریب تكثیف  .٣

 والتطویر والتعلیم.
 .بالمعلومات الجدیدة في مجال التدریب وفق احتیاجات العمل  الكلیةتزوید منسوبي  .٤
 .استقصاء وجھات النظر لمنسوبي الجھة باحتیاجاتھم من التدریب والتطویروالتعلیم .٥
مھام التي تتسم بأداء دون المستوى المطلوب وتحلیلھا وتصمیم المناھج الكفیلة برفع حصر ال .٦

 االداء. مستوي
 .االستفادة من البرامج التدریبیة والندوات والمؤتمرات ذات العالقة بخصائص العمل .٧
 .مشاركة منسوبي الجھة ممن یتوافر لدیھم الخبرة في تنفیذ فعالیات التدریب والتطویر  .٨
م االلكتروني،  ی متابعة المستجدات التربویة والتقنیة في مجال تقنیات التعلیم وإدارة نظم التعل .٩

 .م االلكتروني والتعلیم عن بعد ی آلیات االستفادة منھا في تطویر التعل ودراسة
 .(Blackboard)عقد الدورات وورش العمل الخاصة بنظام  .١٠
االستفادة من برامج التدریب والتطویر وتحدید التحدیات  تقاریر الدوریة الالزمة لتقییم الإعدادا  .١١

 ووضع الحلول المناسبة لھا. 
 

 الصالحیات:

 .ھا بنود المھاملیوالتنسیق مع األطراف المعنیة داخل الكلیة في األمور التي تنص ع  االتصال .١
 .ألعضاءاعمال اللجنة على السادة أ توزیع مھام و .٢
 . لكلیةاإصدار القرارات الداخلیة التي یقتضیھا حسن سیر العمل بالوحدة وفقاً للوائح  .٣

 



 

 جامعة الملك عبد العزیز 
 كلیة الھندسة برابغ

 ISO 9001:2015نظام إدارة الجودة 

 التوصیف الوظیفي  
 الثاني  اإلصدار:
 ھـ ١٤٤٠شعبان        التاریخ: 
 ٩مـن  ٩ الصفحة: 

 

 - مراجعـــة 
 

 – إعتمـــاد
 

 ال یسمح بتصویرھا أو إعادة إصدارھا دون تصریح مسبق –وثیقـــة مقیـّــدة 
 

  الخریجین وحدة  :  الجھة
  الخریجین وحدة المشرف على :  الوظیفة 

  للتطویر  الكلیةوكیل  : المرجعیة 
 

 المسؤولیات: 
 .التواصل مع الخریجین بھدف المواكبة بین مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل والمجتمع .١
 مساعدتھم لالنخراط في سوق العمل. وتأھیل الخریجین   .٢
 .بناء قاعدة معلومات شاملة خاصة بخریجي الجھة .٣
 المختلفة لتعزیز عالقة الخریج بالجھة.التواصل مع الخریجین عبر وسائل االتصال  .٤
متابعة حالة الخریجین من حیث مواكبة طبیعة العمل لمؤھالتھم العلمیة ومھاراتھم الخاصة عن   .٥

طریق إعداد مؤشرات رقمیة ودراسات بحثیة تدعم المواكبة بین مخرجات التعلیم العالي ومتطلبات  
 .ییم والتغذیة الراجعةسوق العمل وكذلك عن طریق التخطیط والمتابعة والتق

 االتصال الفعال مع مجاالت العمل للوصول إلیجاد فرص عمل لخریجي الكلیة بسھولة ویسر.  .٦
 .ونسبة العاملین والعاطلین منھم وتزوید الجھات المھتمة  نخریجیالتوفیر دراسات خاصة بإعداد  .٧
 ات للجھة. إعداد تقاریر دوریة عن اداء مبادرات الشراكة االستراتیجیة ورفع التوصی .٨
تجمیع وتحدیث قوائم الخریجین وتوثیق البیانات الخاصة بھم لتتضمن معلومات التواصل،  .٩

 .معلومات العمل والمدة التي استغرقھا الخریج للحصول على الوظیفة
 المساھمة في نشر ثقافة االنتماء وتعزیز العالقة بین الخریجین والجھة.  .١٠
 ركة في إبداء أراءھم في البرامج والخطط الدراسیة.االستفادة من الخریجین وخبراتھم بالمشا .١١
 .التواصل مع الخریجین لمعرفة جھات التعیین بعد التخرج واستطالع رأیھا .١٢
 االستبیان عن توجھات وخطط قطاعات األعمال في التوظیف والمھن المستقبلیة.  .١٣
 دى الخریجین. تطویر البرامج لمعرفة وتعزیز المھارات التطبیقیة التي تحتاجھا سوق العمل ل .١٤
 حث االقسام العلمیة في تحدیث وتطویر برامجھا التعلیمیة حسب توجھات سوق العمل. .١٥
 العمل على ربط االقسام العملیة المختلفة بالكلیة مع مؤسسات قطاعات األعمال.  .١٦
  اعداد قائمة بأسماء أماكن التدریب والمنح الخارجیة وشروطھا وتوجیھ الطالب لھا .١٧
اإلسھامات البحثیة والدراسات على مستوى الكلیة وتحلیل نتائج الدراسات حول احتیاجات  دعم  .١٨

 سوق العمل والخریجین لتطویر األقسام العلمیة والمناھج التعلیمیة وفقا لمتطلبات قطاع األعمال.
 

 الصالحیات:

 .ألعضاءاتوزیع مھام واعمال اللجنة على السادة  .١
 .والتنسیق مع األطراف المعنیة داخل الكلیة في األمور التي تنص علیھا بنود المھامالقیام باالتصال   .٢

 
 


