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۳ 

 
 كلمة عم�د كل�ة الص�دلة

 
ي أن أتقدم بالشكر لوكالة ال�ل�ة للتط��ر والجودة، وف��ق توح�د إجراءات األقسام ع� إنجاز 

��ىف
ي �سه�ل أداء أعمال األقسام وا�س�ابها، وسهولة حفظ المعلومات 

هذا العمل، والذي س�ساهم �ف
دادها عند الحاجة.   واس�ت

 
ي أتمتة إجراءات ال�ل�ة وتوافقها مع توجهات ورؤ�ة 

ام بهذە اإلجراءات س�ساهم �ف ف و�ن االل�ت
 . ٢٠٣٠الجامعة المنبثقة من رؤ�ة الممل�ة 

 
 

 عم�د كل�ة الص�دلة     

 د.أوس بن إبراه�م الشمسان
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٤ 

 

 التط��ر والجودة وكالةكلمة 

تهد�كم وحدة الجودة أط�ب تح�ة وتقدير، و��ها أن تقدم ل�م كت�ب "اإلجراءات الداخل�ة لألقسام" 
ي األقسام األ�اد�م�ة بال�ل�ة وعالقتها باإلدارات 

ي تتم �ف والذي �صف الخطوات التنف�ذ�ة لإلجراءات اليت
ي ال�ل�ة و  �عت�ب با�ورة نتاج ف��ق عمل والوحدات األخرى بال�ل�ة وخارجها والذي عكف عل�ه نخبة من منسوىب

لتط��ر والجودة. وعل�ه فإن وحدة الجودة تتقدم وكالة اتوح�د إجراءات األقسام الذي تم �شك�له من قبل 
 من: 

ً
ي هذا العمل ونخص بالشكر ك�

 بالشكر والتقدير ل�ل من ساهم بالجهد والرأي �ف

 ممثل إدارة الجودة األستاذ بدر بن أحمد م��شد .١
 وحدة الجودة عبدالرحمن بن سلطان السلطاناألستاذ  .٢
 وحدة الجودة األستاذ نواف بن سلمان المع��ي  .٣
 قسم علم األدو�ة والسموم األستاذ مرزوق بن محمد الدو�ي .٤
 قسم الص�دالن�ات األستاذ صالح بن محمد ال�نعان .٥
 قسم ال��م�اء الص�دل�ة األستاذ ع�ي بن عا�د الرش�دي .٦
 قسم الص�دلة اإل�لين�ك�ة األستاذ عبدهللا بن مبارك الجم�عة .٧
 أمانة مجلس ال�ل�ة األستاذ عبدالع��ز بن محمد الباحوث .٨

 

ي وضعت من أجل  كما تأمل وحدة الجودة من األقسام المعن�ة التعاون بالعمل بهذە اإلجراءات واليت
ي حالة وجود مالحظات �سه�ل عمل�ة أداء العمل وتوف�ي الوقت والجهد لما �عود بالم

نفعة العامة ع� ال�ل�ة. و�ف
ي اإلصدارات القادمة لهذا 

نأمل منكم تزو�دنا بها ليتم مراجعتها ومناقشتها، ثم يتم تحديثها والتعد�ل عليها �ف
 ال�ت�ب. 

 

 

 وحدة التط��ر والجودةرئ�س وك�ل كل�ة الص�دلة للتط��ر والجودة                                                         

 د. سلطان بن محمد الشهريحسن الجوادي                                                                بن د. محمد     
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٥ 

 ) : اجتماع مجلس القسم١اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ي تعرض ع� ١ مجلس القسم المقدمة من  استقبال المواضيع اليت

 صاحب الطلب. 

خطاب داخ�ي أو  رئ�س القسم

ي أو الخدمات  خار�ب

ون�ة  اإلل��ت

ي  ٢
) لعرضها �ف ف مجلس القسم (أو السكرت�ي إحالة المعاملة ع� أمني

 المجلس. 

ح ع� المعاملة رئ�س القسم  ال�ش

 نظام مجالس رئ�س القسم تحد�د موعد لعقد مجلس القسم مع تحد�د جدول األعمال.  ٣

إرسال نموذج الدعوة  سكرت�ي القسم  دعوة أعضاء مجلس القسم متضمنة جدول األعمال.  ٤

ي أو 
وىف �د اإلل��ت بال�ب

SMS (نظام مجالس) 

ي جدول أعمال الجلسة  ٥
عقد االجتماع ومناقشة الموضوعات �ف

 وما �ستجد من أعمال و�قرارها. 

 المعاملة ق�د الدراسة مجلس القسم

قرارات مجلس القسم واخذ تواقيع األعضاء (خالل تدو�ن  ٦

 الجلسة). 

ف المجلس  أمني

(أو رئ�س 

 القسم)

 المعاملة ق�د الدراسة

طباعة قرارات مجلس القسم والتأ�د من المرفقات المطل��ة ل�ل  ٧

 معاملة. 

خطاب داخ�ي أو  سكرت�ي القسم 

ون�ة  الخدمات اإلل��ت

 

 

 مح�ف القسم سكرت�ي القسم إعداد مح�ف مجلس القسم وطباعته.  ٨
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٦ 

 ) : اجتماع مجلس القسم١اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

٩ 

 

ف المجلس  مراجعة قرارات مجلس القسم ومح�ف مجلس القسم.  أمني

(أو رئ�س 

 القسم)

 خطاب داخ�ي 

 خطاب داخ�ي  رئ�س القسم توقيع قرارات مجلس القسم ومح�ف مجلس القسم.  ١٠

تصدير قرارات مجلس القسم الموقعة من خالل نظام ديوان إ�  ١١

ال�ل�ة لعرضها ع� مجلس ال�ل�ة أو جهة  الجهة المختصة (عم�د 

 أخرى). 

 خطاب داخ�ي  سكرتار�ة القسم

 من خالل الخدمات  ١٢
�
ون�ا احالة القرار بكامل مرفقاته إل��ت

ون�ة إ� الجهة المختصة (عم�د ال�ل�ة لعرضها ع� مجلس  اإلل��ت

 ال�ل�ة أو جهة أخرى). 

ون�ة رئ�س القسم   الخدمات اإلل��ت

مح�ف مجلس القسم  سكرتار�ة القسم �سخه من مح�ف مجلس القسم لسعادة عم�د ال�ل�ة.   تصدير ١٣

 + خطاب داخ�ي 

ي ملف خاص " محا�ف  ١٤
حفظ أصل مح�ف مجلس القسم �ف

 مجلس القسم"

 مح�ف مجلس القسم سكرتار�ة القسم

 تتخذ المعاملة مسار إجراء مجلس ال�ل�ة 

 

 

 

 

 

 

  



 

 القسم األكادیمي   -اإلجراءات الداخلیة                                

 

 كلیة الصیدلة 
 ) ISOنظام إدارة الجودة (

 

 

۷ 

 القسم (الجزء الذي �خص مجلس ال�ل�ة وعم�دها)): اجتماع مجلس ١اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

 نظام ديوان  سكرتار�ة العم�د تعم�م مح�ف مجلس القسم  إ� وكاالت وأقسام ومرا�ز ال�ل�ة.  ١٥

ف مجلس ال�ل�ة.  ١٦  نظام ديوان عم�د ال�ل�ة إحالة المعاملة (قرارات مجلس القسم) إ� أمني

إحالة المعاملة (قرارات مجلس القسم)  إ� سكرت�ي المجلس  ١٧

ي المجلس. 
 لتضمينها �ف

ف مجلس  أمني

 ال�ل�ة

ح ع� المعاملة  ال�ش

ي جدول أعمال الجلسة  ١٨
عقد االجتماع ومناقشة الموضوعات �ف

 وما �ستجد من أعمال و�قرارها. 

 المعاملة ق�د الدراسة مجلس ال�ل�ة

ف مجلس  قرارات مجلس ال�ل�ةتدو�ن  ١٩ أمني

 ال�ل�ة

 المعاملة ق�د الدراسة

ف مجلس  واخذ تواقيع األعضاء (خالل الجلسة).  ٢٠ أمني

 ال�ل�ة

نموذج تواقيع 

 المح�ف 

سكرت�ي مجلس  طباعة قرارات مجلس ال�ل�ة.  ٢١

 ال�ل�ة

 خطاب

سكرت�ي مجلس  طباعة مح�ف مجلس ال�ل�ة.  ٢٢

 ال�ل�ة

 مح�ف مجلس ال�ل�ة 

ف مجلس  مراجعة قرارات مجلس ال�ل�ة ومح�ف مجلس ال�ل�ة.  ٢٣ أمني

 ال�ل�ة

و خطاب داخ�ي 

 مح�ف مجلس ال�ل�ة

ف مجلس  إحالة قرارات مجلس ال�ل�ة ومح�ف مجلس ال�ل�ة إ� العم�د.  ٢٤ أمني

 ال�ل�ة

ا  ورق��

خطاب داخ�ي و  عم�د ال�ل�ة توقيع قرارات مجلس ال�ل�ة ومح�ف مجلس ال�ل�ة.  ٢٥

 مجلس ال�ل�ةمح�ف 

 نظام ديوان سكرتار�ة العم�د  تصدير قرارات مجلس ال�ل�ة إ� الجهات المختصة.  ٢٦
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۸ 

 نظام ديوان سكرتار�ة العم�د  تصدير مح�ف مجلس ال�ل�ة إ� معا�ي مدير الجامعة.  ٢٧

 

ف ع� وظ�فة مع�د٢اإلجراء رقم (  ): التعيني

 المستخدمالنموذج  المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ف من خال ١ ون�ة تقد�م طلب تعيني ل الخدمات اإلل��ت

 للجامعة. 

ف  المتقدم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

، وث�قة التخ�ج،  ٢ ة الذات�ة، السجل اال�اد��ي ارفاق الس�ي

ون�ة  توص�ات علم�ة من خالل موقع الخدمات االل��ت

ف  المتقدم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

ف إ� لجنة مقابلة المع�دينإحالة  ٣   رئ�س القسم طلب التعيني

ف من قبل لجنة مقابلة المع�دين ٤   اللجنة مقابلة المتقدمني

 خطاب داخ�ي  رئ�س اللجنة رفع تق��ر وتوص�ة اللجنة إ� رئ�س القسم ٥

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تور�د تق��ر وتوص�ة اللجنة إ� رئ�س القسم ٦

  رئ�س القسم وتوص�ة اللجنة ع� مجلس القسمعرض تق��ر  ٧

ف  ٨   مجلس القسم التوص�ة بالموافقة أو عدم الموافقة ع� طلب التعيني

ي حالة موافقة مجلس القسم إرفاق مح�ف مجلس  ٩
�ف

القسم، قائمة بأسماء اعضاء هيئة التدر�س، العبء 

ون�ة للجامعة   التدر��ي من خالل الخدمات االل��ت

ف  رئ�س القسم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

اعتماد قرار مجلس القسم من خالل الخدمات  ١٠

ون�ة إ� العم�د  اإلل��ت

ف  رئ�س القسم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

 خطاب داخ�ي  سكرت�ي القسم طباعة قرار مجلس القسم  ١١

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تصدير القرار لسعادة عم�د ال�ل�ة ١٢

ي  ١٣
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف
ي 

ف أعضاء هيئة التدر�س ومن �ف ملف خاص " تعيني
 حكمهم"

  سكرت�ي القسم
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۹ 

ف ع� وظ�فة مع�د٢اإلجراء رقم (  ): التعيني

 المستخدمالنموذج  المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

 يتخذ القرار مسار إجراء اجتماع مجلس ال�ل�ة العتمادە 

 

ف  عم�د ال�ل�ة إرفاق مح�ف مجلس ال�ل�ة متضمن قرار مجلس ال�ل�ة ١٤ نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

اعتماد قرار مجلس ال�ل�ة من خالل الخدمات  ١٥

ون�ة  اإلل��ت

ف  عم�د ال�ل�ة نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

تنتقل المعاملة إ� وك�ل الجامعة للدراسات العل�ا  ١٦

والبحث العل�ي وهو رئ�س اللجنة الدائمة لشؤون 

�ن ومدر�ي اللغات ومساعدي  المع�دين والمحا�ف

 . ف  الباحثني

ي عمادة شؤون أعضاء هيئة التدر�س وموقع 
اللجنة �ف

 . ف  والموظفني
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۱۰ 

ف ع� وظ�فة محا�ف من خارج ال�ل�ة٣اإلجراء رقم (  ): التعيني

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ون�ة  ١ ف من خالل الخدمات اإلل��ت تقد�م طلب تعيني

 للجامعة. 

ف  المتقدم نظام ترشيح وتعيني

 مع�دمحا�ف أو 

، وث�قة التخ�ج،  ٢ ة الذات�ة، السجل اال�اد��ي ارفاق الس�ي

ون�ة  توص�ات علم�ة من خالل موقع الخدمات االل��ت

ف  المتقدم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

�ن.  ٣ ف إ� لجنة مقابلة المحا�ف   رئ�س القسم إحالة طلب التعيني

�ن.  ٤ ف من قبل لجنة مقابلة المحا�ف   اللجنة مقابلة المتقدمني

 خطاب داخ�ي  رئ�س اللجنة رفع تق��ر وتوص�ة اللجنة إ� رئ�س القسم ٥

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تور�د تق��ر وتوص�ة اللجنة إ� رئ�س القسم ٦

  رئ�س القسم عرض تق��ر وتوص�ة اللجنة ع� مجلس القسم ٧

ف  ٨   القسممجلس  التوص�ة بالموافقة أو عدم الموافقة ع� طلب التعيني

ي حالة موافقة مجلس القسم إرفاق مح�ف مجلس  ٩
�ف

هيئة التدر�س، العبء  أعضاءالقسم، قائمة بأسماء 

ون�ةالتدر��ي من خالل الخدمات   للجامعة  اإلل��ت

ف  رئ�س القسم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

اعتماد قرار مجلس القسم من خالل الخدمات  ١٠

ون�ة إ� العم�د  اإلل��ت

ف  رئ�س القسم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

 خطاب داخ�ي  سكرت�ي القسم طباعة قرار مجلس القسم  ١١

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تصدير القرار لسعادة عم�د ال�ل�ة ١٢

ي  ١٣
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف
ي 

ف أعضاء هيئة التدر�س ومن �ف ملف خاص " تعيني
 حكمهم"

  سكرت�ي القسم

 يتخذ القرار مسار إجراء اجتماع مجلس ال�ل�ة العتمادە 
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۱۱ 

ف ع� وظ�فة محا�ف من خارج ال�ل�ة٣اإلجراء رقم (  ): التعيني

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ف  عم�د ال�ل�ة إرفاق مح�ف مجلس ال�ل�ة متضمن قرار مجلس ال�ل�ة ١٤ نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

ون�ة ١٥ ف  عم�د ال�ل�ة اعتماد قرار مجلس ال�ل�ة من خالل الخدمات اإلل��ت نظام ترشيح وتعيني

 مع�د محا�ف أو 

تنتقل المعاملة إ� وك�ل الجامعة للدراسات العل�ا  ١٦

والبحث العل�ي وهو رئ�س اللجنة الدائمة لشؤون 

�ن ومدر�ي اللغات ومساعدي  المع�دين والمحا�ف

 . ف  الباحثني

ي عمادة شؤون أعضاء هيئة التدر�س 
وموقع اللجنة �ف

 . ف  والموظفني
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۱۲ 

ف ع�٤اإلجراء رقم (  وظ�فة محا�ف للمع�دين من داخل ال�ل�ة ): التعيني

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ون�ة  ١ ف من خالل الخدمات اإلل��ت تقد�م طلب تعيني

 للجامعة. 

ف  المتقدم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

، وث�قة التخ�ج،  ٢ ة الذات�ة، السجل اال�اد��ي ارفاق الس�ي

ون�ةتوص�ات علم�ة من   خالل موقع الخدمات االل��ت

ف  المتقدم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

ف إ� مجلس القسم.  ٣   رئ�س القسم إحالة طلب التعيني

ف  ٤   مجلس القسم التوص�ة بالموافقة أو عدم الموافقة ع� طلب التعيني

ي حالة موافقة مجلس القسم إرفاق مح�ف مجلس  ٥
�ف

القسم، قائمة بأسماء اعضاء هيئة التدر�س، العبء 

ون�ة للجامعة   التدر��ي من خالل الخدمات االل��ت

ف  رئ�س القسم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

اعتماد قرار مجلس القسم من خالل الخدمات  ٦

ون�ة إ� العم�د  اإلل��ت

ف  رئ�س القسم نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

 خطاب داخ�ي  سكرت�ي القسم طباعة قرار مجلس القسم  ٧

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تصدير القرار لسعادة عم�د ال�ل�ة ٨

ي  ٩
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف
ي 

ف أعضاء هيئة التدر�س ومن �ف ملف خاص " تعيني
 حكمهم"

  سكرت�ي القسم

 يتخذ القرار مسار إجراء اجتماع مجلس ال�ل�ة العتمادە 

ف  عم�د ال�ل�ة إرفاق مح�ف مجلس ال�ل�ة متضمن قرار مجلس ال�ل�ة ١٠ نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د

اعتماد قرار مجلس ال�ل�ة من خالل الخدمات  ١١

ون�ة  اإلل��ت

 

ف  عم�د ال�ل�ة نظام ترشيح وتعيني

 محا�ف أو مع�د
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۱۳ 

ف ع�٤اإلجراء رقم (  وظ�فة محا�ف للمع�دين من داخل ال�ل�ة ): التعيني

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

المعاملة إ� وك�ل الجامعة للدراسات العل�ا تنتقل  ١٢

والبحث العل�ي وهو رئ�س اللجنة الدائمة لشؤون 

�ن ومدر�ي اللغات ومساعدي  المع�دين والمحا�ف

 . ف  الباحثني

ي عمادة شؤون أعضاء هيئة التدر�س 
وموقع اللجنة �ف

 . ف  والموظفني
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۱٤ 

ف ع� وظ�فة أستاذ مساعد ٥اإلجراء رقم (  (مع�د/محا�ف من داخل ال�ل�ة)): التعيني

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ون�ة  ١ ف من خالل الخدمات اإلل��ت تقد�م طلب تعيني

 للجامعة. 

ف أعضاء  المتقدم نظام "تعيني

 هيئة التدر�س"

ي مجلس القسم ٢
ف �ف   رئ�س القسم عرض طلب التعيني

ف التوص�ة بالموافقة أو عدم الموافقة  ٣   مجلس القسم ع� طلب التعيني

ي حالة موافقة مجلس القسم إرفاق مح�ف مجلس  ٤
�ف

القسم، قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدر�س، العبء 

ون�ة للجامعة   التدر��ي من خالل الخدمات اإلل��ت

ف أعضاء  رئ�س القسم نظام "تعيني

 هيئة التدر�س"

اعتماد قرار مجلس القسم من خالل الخدمات  ٥

ون�ة إ� العم�د  اإلل��ت

ف أعضاء  رئ�س القسم نظام "تعيني

 هيئة التدر�س"

رفع  أنه تم و�شار إ� طباعة قرار مجلس القسم.  ٦

ون�ة المرفقات  ي الخدمات اإلل��ت
 ضمن الخطاب. �ف

  سكرت�ي القسم

 ديواننظام  سكرت�ي القسم لسعادة عم�د ال�ل�ة.  تصدير القرار  ٧

ي حفظ أصل قرار مجلس  ٨
القسم مع كامل المرفقات �ف
ي 

ف أعضاء هيئة التدر�س ومن �ف ملف خاص " تعيني
 حكمهم"

  سكرت�ي القسم

 يتخذ القرار مسار إجراء اجتماع مجلس ال�ل�ة العتمادە 

  عم�د ال�ل�ة إرفاق مح�ف مجلس ال�ل�ة متضمن قرار مجلس ال�ل�ة ٩

اعتماد قرار مجلس ال�ل�ة من خالل الخدمات  ١٠

ون�ة  اإلل��ت

ف أعضاء  عم�د ال�ل�ة نظام "تعيني

 هيئة التدر�س"

تنتقل المعاملة إ� وك�ل الجامعة للدراسات العل�ا  ١١

 .  والبحث العل�ي

ف أعضاء   نظام "تعيني

 هيئة التدر�س"
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۱٥ 

ف ع� وظ�فة أستاذ مساعد من خارج ال�ل�ة٦اإلجراء رقم (  ): التعيني

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ف من خالل  ١ . تقد�م طلب تعيني ا المتقدم القسم العل�ي  ورق��

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تور�د طلب المتقدم وتزو�دە برقم الطلب ٢

ف  ٣ ف إ� لجنة مقابلة المتقدمني   رئ�س القسم إحالة طلب التعيني

ف  إجراء المقابلة ٤   اللجنة من قبل لجنة مقابلة المتقدمني

خطاب داخ�ي  رئ�س اللجنة رفع تق��ر وتوص�ة اللجنة إ� رئ�س القسم ٥

 وتق��ر اللجنة 

خطاب داخ�ي  رئ�س القسم عرض تق��ر وتوص�ة اللجنة ع� مجلس القسم ٦

 وتق��ر اللجنة

ف  ٧ المعاملة ق�د  مجلس القسم التوص�ة بالموافقة أو عدم الموافقة ع� طلب التعيني

 الدراسة

  سكرت�ي القسم مجلس القسمطباعة قرار  ٨

  رئ�س القسم توقيع قرار مجلس القسم ٩

تصدير القرار لسعادة عم�د ال�ل�ة و�رفاق مح�ف  ١٠

مجلس القسم، قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدر�س، 

 .  العبء التدر��ي

 نظام ديوان سكرت�ي القسم

ي  ١١
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

ي ملف خاص " 
ف أعضاء هيئة التدر�س ومن �ف تعيني

 حكمهم"

  

 يتخذ القرار مسار إجراء اجتماع مجلس ال�ل�ة العتمادە 

تنتقل المعاملة إ� وك�ل الجامعة للدراسات العل�ا  ١٢

 .  والبحث العل�ي

 نظام ديوان 
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۱٦ 

 أستاذ) /): طلب ترق�ة عضو هيئة تدر�س إ� (أستاذ مشارك ٧اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة تنف�ذ العمل�ةخطوات  م

ون�ة  ١ ق�ة من خالل الخدمات اإلل��ت تقد�م طلب بال�ت

 للجامعة

نظام "ترق�ة عضو  عضو هيئة تدر�س

 هيئة تدر�س"

ف من خالل إرفاق اإلنتاج العل ٢ �ي وقائمة بالمحكمني

ون�ة للجامعة  الخدمات اإلل��ت

نظام "ترق�ة عضو  عضو هيئة تدر�س

 تدر�س"هيئة 

ق�ة ع� مجلس القسم ٣ المعاملة ق�د  رئ�س القسم عرض طلب ال�ت

 الدراسة

  مجلس القسم الموافقة أو عدم الموافقة ٤

اعتماد قرار مجلس القسم من خالل الخدمات  ٥

ون�ة إ� العم�د  اإلل��ت

نظام "ترق�ة عضو  رئ�س القسم

 هيئة تدر�س"

إ� أنه تم رفع و�شار  طباعة خطاب بقرار مجلس القسم ٧

ون�ة ضمن الخطاب.  ي الخدمات اإلل��ت
 المرفقات �ف

  سكرت�ي القسم

تصدير قرار مجلس القسم إ� سعادة عم�د ال�ل�ة  ٨

 . لعرضها ع� مجلس ال�ل�ة

 نظام ديوان سكرت�ي القسم

ي  ٩
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

 ملف خاص " ترق�ة أعضاء هيئة التدر�س "

  سكرت�ي القسم

  عم�د ال�ل�ة عرض المعاملة ع� مجلس ال�ل�ة ١٠

  مجلس ال�ل�ة إصدار قرار مجلس ال�ل�ة ١١

ون�ة ١٢ نظام "ترق�ة عضو  العم�د اعتماد قرار مجلس ال�ل�ة من خالل الخدمات اإلل��ت

 هيئة تدر�س"

١٣ 

 

ي المح�ف 
ف قرار مجلس ال�ل�ة �ف سكرت�ي مجلس  تضمني

 ال�ل�ة

مجلس مح�ف 

 ال�ل�ة
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۱۷ 

 أستاذ) /): طلب ترق�ة عضو هيئة تدر�س إ� (أستاذ مشارك ٧اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة تنف�ذ العمل�ةخطوات  م

تصدير قرار مجلس ال�ل�ة إ� وك�ل الجامعة للدراسات  ١٤

 العل�ا

سكرت�ي مجلس 

 ال�ل�ة

 خطاب داخ�ي 

 

 ): طلب حضور مؤتمر أو ورشة عمل أو دورة تدر�ب�ة٨اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

دورة تقد�م طلب حضور مؤتمر أو ورشة عمل أو  ١

 تدر�ب�ة

من خالل الخدمات  عضو هيئة تدر�س
ون�ة للجامعة    اإلل��ت

المؤتمر أو ورشة العمل أو الدورة إرفاق ب�انات عن  ٢

اك  انعقادەوموعد التدر�ب�ة  من خالل ورسوم االش�ت

ون�ة  الخدمات اإلل��ت

عضو هيئة  

 التدر�س

 

ي حالة كان موعد  ٣
تعبئة نموذج تكل�ف استاذ بد�ل �ف

المؤتمر أو ورشة العمل أو الدورة التدر�ب�ة  انعقاد 

ة الدراسة   خالل ف�ت

عضو هيئة 

 التدر�س 

 تكل�ف استاذ بد�ل

القسم من خالل الخدمات  مجلساعتماد قرار  ٤

ون�ة إ� عم�د ال�ل�ة بالموافقة أو عدم الموافقة  اإلل��ت

من خالل الخدمات  رئ�س القسم
ون�ة للجامعة    اإلل��ت

 نظام ديوان سكرتار�ة القسم قرار مجلس القسم إ� العم�د تصدير  ٥

ي ملف خاص "  
حفظ أصل قرار مجلس القسم �ف

 المؤتمرات وورش العمل والدورات التدر�ب�ة "

  

ي المح�ف  ٦
ف قرار مجلس القسم �ف   سكرتار�ة القسم تضمني

 يتخذ القرار مسار إجراء اجتماع مجلس ال�ل�ة العتمادە 
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۱۸ 

 ): طلب حضور مؤتمر أو ورشة عمل أو دورة تدر�ب�ة٨اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

من خالل الخدمات  عم�د ال�ل�ة عم�د ال�ل�ةاعتماد قرار  ٧
ون�ة  اإلل��ت

ي المح�ف  ٨
ف قرار مجلس ال�ل�ة �ف سكرتار�ة أمانة  تضمني

 مجلس ال�ل�ة
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۱۹ 

 ): طلب �ف ساعات زائدة عن العبء التدر��ي لعضو هيئة التدر�س بال�ل�ة٩اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

تعبئة نموذج طلب �ف ساعات زائدة و�رفاق العبء  ١

التدر��ي للقسم خالل الفصل المراد �ف الساعات 

 الزائدة ف�ه وتقد�مه إ� رئ�س القسم

عضو هيئة 

 التدر�س

نموذج ساعات 

 زائدة

 + العبء التدر��ي 

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تور�د طلب �ف ساعات زائدة إ� رئ�س القسم ٢

نموذج ساعات  رئ�س القسم الموض�ع ع� مجلس القسمعرض  ٣
 زائدة

المعاملة ق�د  مجلس القسم إصدار قرار مجلس القسم بعد الدراسة ٤
 الدراسة

  سكرت�ي القسم طباعة قرار مجلس القسم ٥

تصدير قرار مجلس القسم مع كامل أوراق المتقدم  ٦

 لسعادة عم�د ال�ل�ة لعرضه ع� مجلس ال�ل�ة

 نظام ديوان القسمسكرت�ي 

ي  ٧
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

 ملف خاص " الساعات الزائدة"

  سكرت�ي القسم

  عم�د ال�ل�ة عرض المعاملة ع� مجلس ال�ل�ة ٨

  مجلس ال�ل�ة إصدار قرار مجلس ال�ل�ة ١٠

سكرتار�ة أمانة  طباعة قرار مجلس ال�ل�ة ١١

 مجلس ال�ل�ة

 

قرار مجلس ال�ل�ة ومرفق به كامل أوراق تصدير  ١٢

المتقدم إ� وك�ل الجامعة للشؤون التعل�م�ة 

 واأل�اد�م�ة

سكرتار�ة أمانة 

 مجلس ال�ل�ة

 نظام ديوان
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۲۰ 

 ): طلب �ف ساعات زائدة عن العبء التدر��ي لمتعاون من خارج ال�ل�ة١٠اإلجراء رقم (

 المستخدمالنموذج  المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

إرفاق موافقة جهة عمله، موافقة اللجنة الدائمة  ١

، صورة اله��ة، رقم حساب األيبان، طلب  ف للمتعاونني

�ف ساعات زائدة، و�رفاق العبء التدر��ي للقسم 

خالل الفصل المراد �ف الساعات الزائدة ف�ه 

 وتقد�مه إ� رئ�س القسم

نموذج ساعات  سكرت�ي القسم

 زائدة

 + العبء التدر��ي 

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تور�د طلب �ف ساعات زائدة  ٢

نموذج ساعات  رئ�س القسم عرض الموض�ع ع� مجلس القسم ٣
 زائدة

المعاملة ق�د  مجلس القسم إصدار قرار مجلس القسم بعد الدراسة ٤
 الدراسة

  سكرت�ي القسم طباعة قرار مجلس القسم ٥

مجلس القسم مع كامل أوراق المتقدم تصدير قرار  ٦

 لسعادة عم�د ال�ل�ة لعرضه ع� مجلس ال�ل�ة

 نظام ديوان سكرت�ي القسم

ي  ٧
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

 ملف خاص " الساعات الزائدة"

  سكرت�ي القسم

  عم�د ال�ل�ة عرض المعاملة ع� مجلس ال�ل�ة ٨

  مجلس ال�ل�ة ال�ل�ةإصدار قرار مجلس  ١٠

سكرتار�ة أمانة  طباعة قرار مجلس ال�ل�ة ١١

 مجلس ال�ل�ة
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۲۱ 

 ): طلب �ف ساعات زائدة عن العبء التدر��ي لمتعاون من خارج ال�ل�ة١٠اإلجراء رقم (

 المستخدمالنموذج  المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

تصدير قرار مجلس ال�ل�ة ومرفق به كامل أوراق  ١٢

المتقدم إ� وك�ل الجامعة للشؤون التعل�م�ة 

 واأل�اد�م�ة

سكرتار�ة أمانة 

 مجلس ال�ل�ة

 نظام ديوان

 

 

 ): طلب إجازة تف�غ عل�ي ١١رقم (  اإلجراء

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ون�ة  ١ تقد�م طلب تف�غ عل�ي من خالل الخدمات اإلل��ت

 للجامعة

نظام "إجازة التف�غ  عضو هيئة تدر�س
"  العل�ي

  رئ�س القسم عرض الطلب ع� مجلس القسم ٢

 خطاب داخ�ي  مجلس القسم إصدار قرار مجلس القسم بعد دراسة الطلب ٣

ون�ة إ�  ٤ ي الخدمات اإلل��ت
اعتماد قرار مجلس القسم �ف

 العم�د

  رئ�س القسم

 خطاب داخ�ي  سكرت�ي القسم تصدير قرار مجلس القسم إ� العم�د ٥

ي  ٦
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

"  ملف خاص " إجازة التف�غ العل�ي

  سكرت�ي القسم

  عم�د ال�ل�ة عرض المعاملة ع� مجلس ال�ل�ة ٧

  مجلس ال�ل�ة إصدار قرار مجلس ال�ل�ة ٨

ون�ة ٩  إجازة التف�غ العل�ي  عم�د ال�ل�ة اعتماد قرار مجلس ال�ل�ة من خالل الخدمات اإلل��ت

ي المح�ف  ١٠
ف قرار مجلس ال�ل�ة �ف سكرت�ي مجلس  تضمني

 ال�ل�ة

 خطاب داخ�ي 
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۲۲ 

تصدير قرار مجلس ال�ل�ة إ� ( وك�ل الجامعة للدراسات  ١١

 العل�ا والبحث العل�ي ) 

سكرت�ي مجلس 

 ال�ل�ة

 خطاب داخ�ي 
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۲۳ 

 ): قطع إجازة تف�غ عل�ي ١٢اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

عضو هيئة  تقد�م طلب قطع إجازة التف�غ العل�ي  ١

 التدر�س

 داخ�ي  خطاب

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تور�د طلب عضو هيئة التدر�س ٢

 يتخذ الطلب مسار إجراء اجتماع مجلس القسم لرفعه 

 نظام ديوان سكرت�ي القسم  تصدير الطلب إ� عم�د ال�ل�ة  ٣

ي  ٤
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

"  ملف خاص " إجازة التف�غ العل�ي

  سكرت�ي القسم

 يتخذ الطلب مسار إجراء اجتماع مجلس ال�ل�ة لرفعه 

تصدير القرار إ� وك�ل الجامعة للدراسات العل�ا والبحث  ٥

 العل�ي 

 

سكرت�ي عم�د 

 ال�ل�ة 

 نظام ديوان
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۲٤ 

 

 ): تأج�ل بدا�ة إجازة تف�غ عل�ي ١٣اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

عضو هيئة  تقد�م طلب تأج�ل بدا�ة إجازة التف�غ العل�ي  ١

 التدر�س

 خطاب داخ�ي 

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تور�د طلب عضو هيئة التدر�س ٢

 يتخذ الطلب مسار إجراء اجتماع مجلس القسم لرفعه 

 نظام ديوان سكرت�ي القسم  تصدير الطلب إ� عم�د ال�ل�ة  ٣

ي حفظ أصل قرار مجلس  ٤
القسم مع كامل المرفقات �ف

"  ملف خاص " إجازة التف�غ العل�ي

  سكرت�ي القسم

 يتخذ الطلب مسار إجراء اجتماع مجلس ال�ل�ة لرفعه 

تصدير القرار إ� وك�ل الجامعة للدراسات العل�ا والبحث  ٥

 العل�ي 

 

سكرت�ي عم�د 

 ال�ل�ة 

 نظام ديوان
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 كلیة الصیدلة 
 ) ISOنظام إدارة الجودة (

 

 

۲٥ 

 

 

 إجازة تف�غ عل�ي ): تمد�د ١٤اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

عضو هيئة  إجازة التف�غ العل�ي  تمد�د تقد�م طلب  ١

 التدر�س

 خطاب داخ�ي 

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تور�د طلب عضو هيئة التدر�س ٢

 يتخذ الطلب مسار إجراء اجتماع مجلس القسم لرفعه 

 نظام ديوان سكرت�ي القسم  تصدير الطلب إ� عم�د ال�ل�ة  ٣

ي  ٤
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

"  ملف خاص " إجازة التف�غ العل�ي

  سكرت�ي القسم

 يتخذ الطلب مسار إجراء اجتماع مجلس ال�ل�ة لرفعه 

تصدير القرار إ� وك�ل الجامعة للدراسات العل�ا والبحث  ٥

 العل�ي 

 

سكرت�ي عم�د 

 ال�ل�ة 

 نظام ديوان
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 كلیة الصیدلة 
 ) ISOنظام إدارة الجودة (

 

 

۲٦ 

 ): رفع تق��ر عن إجازة تف�غ عل�ي ١٥اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

عضو هيئة  التف�غ العل�ي  إجازةتقد�م تق��ر عن  ١

 التدر�س

 خطاب + التق��ر

 نظام ديوان القسمسكرت�ي  تور�د طلب عضو هيئة التدر�س ٢

 يتخذ الطلب مسار إجراء اجتماع مجلس القسم لرفعه 

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تصدير التق��ر إ� عم�د ال�ل�ة  ٣

ي  ٤
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

"  ملف خاص " إجازة التف�غ العل�ي

  سكرت�ي القسم

 ال�ل�ة لرفعهيتخذ الطلب مسار إجراء اجتماع مجلس  

تصدير القرار إ� وك�ل الجامعة للدراسات العل�ا والبحث  ٥

 العل�ي 

 

سكرت�ي عم�د 

 ال�ل�ة 

 نظام ديوان
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 كلیة الصیدلة 
 ) ISOنظام إدارة الجودة (

 

 

۲۷ 

وط لطالب الدراسات العل�ا بالقسم١٦اإلجراء رقم (  ): قبول غ�ي م�ش

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ي للدراسات  ١
وىف تقد�م الطالب ع� بوابة القبول االل��ت

 العل�ا 
 موقع البوابة المتقدم

من خالل الخدمات ملفات الطالب والطالبات  �سلم ٢
ون�ة للجامعة   اإلل��ت

المفوض بصالح�ات 
ي 

وىف  بوابة القبول اإلل��ت
 موقع البوابة

الدراسات رئ�س لجنة  تحد�د موعد لالمتحان والمقابلة الشخص�ة ٣
 العل�ا بالقسم

رسائل نص�ه او 
ي 
وىف  ب��د ال��ت

ف بموعد االمتحان والمقابلة  ٤ رسالة نص�ة أو ب��د  سكرت�ي اللجنة إبالغ المتقدمني
ي 

وىف  إل��ت

إجراء االمتحان التح��ري والمقابلة الشخص�ة لهم من  ٥
 قبل لجنة الدراسات العل�ا بالقسم

لجنة الدراسات العل�ا 
 بالقسم

 

ف  تق��ر كتابة  ٦ بنت�جة الطالب والطالبات المقبولني
 وتوق�عه من أعضاء اللجنة  

رئ�س لجنة الدراسات 
 العل�ا بالقسم

 

رئ�س لجنة الدراسات  إحالة النت�جة إ� رئ�س القسم ٧
 العل�ا بالقسم

 خطاب داخ�ي 

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تور�د المعاملة لرئ�س القسم 

المعاملة ق�د  رئ�س القسم ع� مجلس القسمعرض نت�جة اللجنة  ٨
 الدراسة

وط إصدار قرار باعتماد نت�جة القبول ٩  خطاب داخ�ي  مجلس القسم الغ�ي م�ش

 خطاب داخ�ي  رئ�س القسم توقيع قرار مجلس القسم ١٠

 نظام ديوان سكرت�ي القسم تصدير قرار مجلس القسم إ� عمادة الدراسات العل�ا ١١

ي  حفظ أصل قرار  ١٢
مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

 ملف خاص " قبول الدراسات العل�ا"
  سكرت�ي القسم

ون�ة  ١٣ المفوض بصالح�ات  اعتماد نت�جة القبول من خالل الخدمات اإلل��ت
ي 

وىف  بوابة القبول اإلل��ت
 

ي المح�ف  ١٤
ف قرار مجلس القسم �ف  خطاب داخ�ي  سكرت�ي القسم تضمني
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 كلیة الصیدلة 
 ) ISOنظام إدارة الجودة (

 

 

۲۸ 

 

وط لطالب الدراسات العل�ا بالقسم): ١٧اإلجراء رقم (  قبول م�ش

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ي للدراسات  ١
وىف تقد�م الطالب ع� بوابة القبول اإلل��ت

 العل�ا 
 موقع البوابة المتقدم

�سلم ملفات الطالب والطالبات من خالل الخدمات  ٢
ون�ة للجامعة   اإلل��ت

المفوض بصالح�ات 
ي 

وىف  بوابة القبول اإلل��ت
 موقع البوابة

رئ�س لجنة الدراسات  تحد�د موعد لالمتحان والمقابلة الشخص�ة ٣
 العل�ا بالقسم

رسائل نص�ه او 
ي 
وىف  ب��د ال��ت

ف بموعد االمتحان والمقابلة  ٤ رسالة نص�ة أو ب��د  سكرت�ي اللجنة إبالغ المتقدمني
ي 

وىف  إل��ت

والمقابلة الشخص�ة لهم من إجراء االمتحان التح��ري  ٥
 قبل لجنة الدراسات العل�ا بالقسم

لجنة الدراسات العل�ا 
 بالقسم

 

ف  ٦ كتابة تق��ر بنت�جة الطالب والطالبات المقبولني
 وتوق�عه من أعضاء اللجنة  

رئ�س لجنة الدراسات 
 العل�ا بالقسم

 

رئ�س لجنة الدراسات  إحالة النت�جة إ� رئ�س القسم ٧
 بالقسمالعل�ا 

 خطاب داخ�ي 

 خطاب داخ�ي  رئ�س القسم  عرض نت�جة اللجنة ع� مجلس القسم ٨

وط  ٩  خطاب داخ�ي  مجلس القسم إصدار قرار باعتماد نت�جة القبول الم�ش

وط من خالل الخدمات الاعتماد نت�جة القبول  ١٠ م�ش
ون�ة   اإلل��ت

المفوض بصالح�ات 
ي 

وىف  بوابة القبول اإلل��ت
 

ف  ١١ ي المح�ف تضمني
 خطاب داخ�ي  سكرت�ي القسم قرار مجلس القسم �ف

تصدير قرار مجلس القسم إ� العم�د للقبول  ١٢
وط  الم�ش

 خطاب داخ�ي  سكرت�ي القسم 

ي  ١٣
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

 ملف خاص " قبول الدراسات العل�ا"
  سكرت�ي القسم

تصدير قرار مجلس ال�ل�ة إ� عمادة الدراسات العل�ا  ١٤
وط   للقبول الم�ش

 خطاب  سكرت�ي العم�د 
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 كلیة الصیدلة 
 ) ISOنظام إدارة الجودة (

 

 

۲۹ 

 ): العبء التدر��ي ١٨اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

 العبء التدر��ي  مجلس القسم العبء التدر��ي  مناقشة توز�ــــع ١

 العبء التدر��ي  مجلس القسم ل�ل عضو هيئة تدر�س بالقسمتوز�ــــع العبء التدر��ي  ٢

ف مجلس  تعبئة نموذج العبء التدر��ي  ٣ أمني

 القسم

 العبء التدر��ي 

 العبء التدر��ي  رئ�س القسم العبء التدر��ي  توقيع نموذج ٤

أعضاء هيئة التدر�س  ع�العبء التدر��ي  تعم�م ٥

 بالقسم

ف المجلس   العبء التدر��ي  امني

خطاب داخ�ي  رئ�س القسم الرفع لعم�د ال�ل�ة باألعباء التدر�س�ة للقسم ٦

والعبء التدر��ي 

 ومح�ف الجلسة

 نظام ديوان سكرت�ي القسم  المعاملة إ� عم�د ال�ل�ة.  تصدير  ٧

ي  ٨
حفظ أصل قرار مجلس القسم مع كامل المرفقات �ف

 ملف خاص " العبء التدر��ي "

  سكرت�ي القسم
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 كلیة الصیدلة 
 ) ISOنظام إدارة الجودة (

 

 

۳۰ 

 ): اعتماد نتائج الطالب١٩رقم (اإلجراء 

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ون�ة  ١ ي الخدمات اإلل��ت
عضو هيئة  تعبئة نتائج الطالب �ف

 التدر�س

نظام "بوابة النظام 

"  األ�اد��ي

و�سل�مها  واعتمادها  طباعة �سخة ورق�ة من النت�جة ٢

 إ� رئ�س القسم

عضو هيئة 

 التدر�س

نظام "بوابة النظام 

"  األ�اد��ي

  رئ�س القسم واعتمادهامراجعة النت�جة  ٣

ي ملف خاص "  لدى القسم حفظ �سخة من النتائج ٤
�ف

، "نتائج طالب وطالبات "طالب البكالور�وسنتائج 

 الدراسات العل�ا"

عضو هيئة 

 التدر�س

 

عضو هيئة  �سل�م النتائج إ� وحدة الشؤون ا أل�اد�م�ة ٥

 التدر�س
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 كلیة الصیدلة 
 ) ISOنظام إدارة الجودة (

 

 

۳۱ 

 ): ابتعاث مع�د٢٠اإلجراء رقم (

 النموذج المستخدم المسئول�ة خطوات تنف�ذ العمل�ة م

ف بها ١   المع�د الحصول ع� قبول من إحدى الجامعات المع�ت

تقد�م طلب ابتعاث لرئ�س القسم مرفق به قبول  ٢
 ��ــــح من الجامعة 

 خطاب داخ�ي  المع�د

 نظام ديوان سكرت�ي القسم القسمتور�د الطلب إ� رئ�س  ٣

 يتخذ الطلب مسار إجراء اجتماع مجلس القسم لرفعه

تصدير قرار مجلس القسم ومرفق معه خطاب القبول  ٤
 من الجامعة لعم�د ال�ل�ة للعرض ع� مجلس ال�ل�ة

 نظام ديوان سكرت�ي القسم 

 يتخذ الطلب مسار إجراء اجتماع مجلس ال�ل�ة لرفعه

مجلس ال�ل�ة ومرفق به كامل أوراق  تصدير قرار  ٥
المتقدم إ� وك�ل الجامعة للدراسات العل�ا والبحث 

 العل�ي رئ�س لجنة االبتعاث والتدر�ب

 نظام ديوان سكرت�ي العم�د
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