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 منىخارجىقدمىالتاروخىالمجلسىاالدتذاري

 

 أعضاء اجمللس

1 

 الدكتور فهد بن عبدهللا السماري االستاذ معايل 
 لدارة ادللك عبدالعزيز ادلكلف ديوان ادللكي واألمني العامادلستشار يف ال

2 

 عبدهللا جدوي  بن سعادة الدكتور أكـر
 وزارة اخلارجية يف عام مركز الواثئق واحملفوظات مدير

3 

  سعيدسعادة الدكتورة فهدة بنت عبدالرمحن بن 
 تقومي التعليممديرة إدارة التطوير يف إدارة معايري مناهج التعليم العام يف هيئة 

4 

 الدكتور عبدالرمحن بن ىادي الشمراين سعادة 
 ادلركز الوطين للقياس

5 

  فارس بن متعب ادلشرايفالدكتور سعادة 
 رئيس قسم التاريخ جبامعة ادللك سعود

6 

  سلمى بنت دمحم ىوساويالدكتورة سعادة 
 وكيلة قسم التاريخ جبامعة ادللك سعود

 أمني اجمللس 7
 جريست فارس بن بن جيهاف . أ 
 

ىمكامىالمجلسىاالدتذاري:
 ادلشاركة يف رسم اخلطط التطويرية وآلية تنفيذىا لربامج قسم التاريخ وفق متطلبات سوؽ العمل.-١
 تقدمي مقرتحات لتعميق الشراكة بٌن القسم واجملتمع احمللي والعادلي. -2
 برامج القسم. النظر يف أفضل التجارب العادلية يف األقساـ النظًنة لتطوير-3
 ادلعرفة. اقتصاديف وضع األولوايت البحثية للقسم من خالؿ الرتكيز على موضوعات حبثية تسهم يف بناء  سهاـاإل-4
 اإلسهاـ يف تقدمي مقرتحات توفر الدعم ادلادي وادلعنوي للقسم.-5
 النظر يف كفاءات ومتطلبات خرجيي قسم التاريخ.-6
 

ى
ى

 انتىقيع:             فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
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ىمجلسىالقدم
 رئيس انًجهس

 )رئيس القسم( د. فارس بن متعب ادلشرايف

 القسم( ة)وكيل ىوساوي بنت سلمى دمحمد.  (انئب رئيس القسم)....... د. 
 أعضاء اجمللس

 عبدهللا اذلزاينبنت د. بدرية  ١9   أ.د. خالد بن عبدالكرمي البكر ١
 الصايف عبدهللابنت  ابتساـ. د 20 فهد بن مطلق العتييبأ.د.  2
 د. وداد عيسى الشبار 2١ أ.د. تركي بن فهد آؿ سعود 3
 مىن بنت قايد القحطاين. د 22 أ.د.عبدالرمحن بن عبدهللا األمحري 4
 د. فاطمة بنت حسٌن القحطاين 23 أ.د.علي دمحم فريد 5
   فتحية بنت حسٌن عقاب أ.د. 6
    فارس بن صاحل الذكريد.  7
   سامي بن سعد ادلخيزميد.  8
   دمحم الرشيد "تفرغ علمي" بنت د. مها 9
   عبدهللا السرحاف بنت د. موضي ١0
   فهد الزويد   بنت د. ىدى ١١
    د. بندر بن دمحم العروي ١2
   د. محد بن عبدهللا العنقري ١3
   د. ماجد بن دمحم زوبع ١4
   التوجيري عبدهللا بن دمحم. د ١5
   د. عبدالعزيز بن فايز القبلي ١6
   د. دمحم بن علي العبداللطيف  ١7
   د. منًنة بنت دمحم عسًني ١8

 أمني اجمللس
 ثنيان بن عبيد احلريب . أ

 

 الجديد "الجاهعات( هن "نظام 22-22-27يشكل هجلس القسن ويعول وفق الوواد رقن )

 

 

 انتىقيع:     فارس تٍ يتعة انًشرافي      ى انتاريخ: د. اعتًاد رئيس قس
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ى
 الطالبيىاالدتذاريالمجلسى

 رئيس اجمللس
 )رئيس انقسى( د. فارس بن متعب ادلشرايف

 (وكيلة القسمد. سلمى هوساوي )
 أعضاء انهجنح

1 
البكػػػػػر  مقػػػػػػرر  نػػػػػة االرشػػػػػػاد  بػػػػػن عبػػػػػػدالكرمي ا.د. خالػػػػػد 

 االكادديي والشؤوف الطالبية(
 أ.دمحم شديد ادلطًني  شلثل طالب الدراسات العليا( 6

2 
 ا ػػػػودة وحػػػػدة مقػػػػرر  القحطػػػػاين بنػػػػت حسػػػػٌن فاطمػػػػة. د 

 (األكادديي واالعتماد
 الرويلي  شلثلة طالبات الدراسات العليا( بنت عيد أ.مشاعل 7

3 
رر  نػػػػة النشػػػػاط العلمػػػػي مقػػػػ التػػػػوجيري بػػػػن عبػػػػدهللا دمحم  د.
 مدير وانئب مدير النادي  طالب وطالبات( 8 (شراكة اجملتمعيةوال

  9 أ.فوزية بنت فهد العجمي  ادلشرؼ على النادي( 4
 انًجهسأييٍ 

 احلبيب بنت دمحم لطيفة . أ
 

 

ى:االدتذاريىالطالبيىأهدافىالمجلس
 .لقسمالتواصل بٌن إدارة القسم وطالبو دبا يعٌن على حسن سًن العملية األكادديية والرتبوية واخلدمية اب -١
 تلمس وجهات نظر الطالب حياؿ ما يقدـ ذلم من أنشطة أكادديية والصفية. -2
 تقدمي النصح وادلشورة لرئيس القسم يف اجملاالت اليت ختص الطالب وهتمهم. -3
 لتلقي ادلعارؼ.التعاوف  عل القسم وا امعة ادلكاف األمثل  -4
 خلق روح التآلف بٌن الطالب ومجيع منسويب القسم. -5
 ب بشأف بعض إجراءات ا امعة اليت ختصهم وتتعلق أبوضاعهم.إيضاح الصورة للطال -6
 
 

 
 
 

 
 انتىقيع:     فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
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 اللجنةىاالدتذاروةىلقدمىالتاروخ

 مقرر اللجنة
 )رئيس القسم( د. فارس بن متعب ادلشرايف
 أعضاء اللجنة

ـــــــل الكليـــــــة   د. فػػػػػػػارس بػػػػػػػن صػػػػػػػاحل الػػػػػػػذكري 6 )وكيلة القسم(د. سلمى بنت دمحم ىوساوي  ١ وكي
 (للدراسات العليا والبحث العلمي

 د. عبدالعزيز بن فايز القبلي 7  أ.د. تركي بن فهد آؿ سعود 2
 دمحم بن علي العبداللطيفد.  8   أ.د. خالد بن عبدالكرمي البكر 3
 حسٌن القحطايند. فاطمة بنت  9 أ.د. عبدالرمحن بن عبدهللا األمحري 4
   أ.د. فهد بن مطلق العتييب 5

 أمني اللجنة
 ثنيان بن عبيد احلريبأ.

 

 يهاو انهجنح االستشاريح:

  استقطاب أعضاء ىيئة تدريس متميزوف.اإلسهاـ يف  -١
 تقدمي ادلقرتحات واخلطط التطويرية للقسم مع الربط بٌن برامج القسم واحتياجات سوؽ العمل. -2
 تنفيذية للشراكة مع اجملتمع. اإلسهاـ يف وضع خطط -3
 النظر يف كفاءات ومتطلبات خرجيي القسم. -4
وعقد مذكرات  ذات الصلة ابحلراؾ الثقايف والعلمي وخدمة اجملتمع النظر يف ادلبادرات اليت تربط بٌن القسم وا هات اخلارجية -5

 تفاىم مع جهات ومؤسسات حبثية.
 .ي واخلاص دبا خيدـ اخلطط التنموية يف ادلملكة العربية السعوديةبناء عالقات وثيقة بٌن القسم والقطاعٌن احلكوم -6
لطالب القسم يف القطاع اخلاص لدعم مسامهة القطاع اخلاص يف تدريب وأتىيل الطالب  جهات التدريب ادليداين النظر يف -7

 لسوؽ العمل.
 رات واإلشراؼ. وضع برامج دلشاركة أعضاء ىيئة التدريس مع ادلؤسسات األخرى عن طريق تبادؿ الزاي -8
ابدلقارنة مع األقساـ التعليمية األخرى ذات واقرتاح طرؽ لتحسٌن األداء وذلك تقييم أداء الطالب يف سوؽ العمل النظر يف  -9

 ادلستوى الرفيع.
 من أعضاء ىيئة تدريس وإداريٌن. ادلتميزين منسويب القسمدلكافأة  زلددة معايًنوضع  -١0
ابلداخل واخلارج شلن تنطبق عليهم شروط احلصوؿ عليها  والوطنية جوائز العلميةاقرتاح ترشيح أعضاء ىيئة التدريس لل -١١

 وعرضها على رللس القسم.
 البحث عن مصادر دعم مايل ودتويل للقسم. -١2
 .اإلشراؼ على اجمللس االستشاري الطاليب وإجراء االنتخاابت -١3
مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة  -١4

 .أو سنوي عن عمل اللجنة(
 انتىقيع:     فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
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ىوحدةىالجودةىواالرتمادىاألكادومي
ى

 يقررج انهجنح

 د. فاطمة بنت حسني القحطاين 

 أعضاء انهجنح

 قايد القحطاين بنت د. مىن ١0  مستشار اللجنة( ألمحريأ.د. عبدالرمحن بن عبدهللا ا 1
 أ. شهالء بنت سعد اخلالدي ١١ د. سلمى بنت دمحم ىوساوي  2
 احلايف سعود بنت رمي . أ ١2 د. ابتساـ بنت عبدهللا الصايف 3
 العجمي فهد بنت فوزية. أ ١3 د. دمحم بن علي العبداللطيف 4
 التوجيري عبدالرمحن بنت بدور. أ ١4 د. سعيد بن سعد القحطاين 5
 ( نة سكرتًن  ادلطًني عبدهللا بنت شيخة. أ ١5 ابين احلريب بن أ.عبدهللا 6
 ( نة سكرتًن  القرين دمحم بنت ميعاد. أ ١6 أ. فيصل بن عبدهللا العامر 7
 ( نة سكرتًن  الداعج فهد بنت مراـ. أ ١7 أ. عبدالرمحن بن سعود ادلسيعيد 2
  ١8 قي  سكرتًن  نة(أ. راجح الور  2

 انهجنحأييٍ 

 احلميدي الرشيدي بن أ. فالح
ىمكامىوحدةىالجودةىواالرتمادىاألكادومي:

ى

 تعىن الوحدة ابالرتقاء بربامج القسم وتطويره لتوفًن بيئة علمية داعمة لإلبداع، تنعكس آاثرىا على سلرجات العملية التعليمية. -١
اإلحصاء، و نة التقرير السنوي، و نة تنسيق  نة ة يف وحدة ا ودة وىي:  نة اخلرجيٌن و اإلشراؼ ومتابعة أعماؿ اللجاف الفرعي -2

 .االسرتاتيجيو نة الدراسة الذاتية و نة التخطيط  و نة ادلراجعة الداخليةو نة االختبارات وقياس سلرجات التعلم  ادلقررات
 لقسم.نشر ثقافة ا ودة بٌن أعضاء ىيئة التدريس والعاملٌن اب -3
 للكلية وا امعة. االسرتاتيجيةإعداد اخلطة االسرتاتيجية للقسم يف إطار اخلطة  -4
 وضع اخلطط التطويرية للقسم. -5
  تقومي برامج القسم األكادديي بشكل دوري لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف. -6
 ة تقومي التعليم والتدريب( ىيئ إعداد ملفات ا ودة حسب متطلبات اذليئة الوطنية للجودة واالعتماد األكادديي. -7
 وضع اسرتاتيجيات لتقومي أداء الطالب وادلخرجات التعليمية دورايً ابلتوافق مع متطلبات سوؽ العمل وادلمارسة ادلهنية.  -8
 وفق متطلبات ا ودة. متابعة أعماؿ  اف القسم -9
 متطلبات سوؽ العمل.الربانمج و حوؿ  الستطالع أراءىمجهات التوظيف و  مع طالب وخرجيي القسمتنظيم لقاءات دورية  -١0
 ترتيب زايرات دورية للمراجعٌن اخلارجيٌن للقسم. -١١
إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي  -١2

 (أو سنوي عن عمل اللجنة
 انتىقيع:           فارس تٍ يتعة انًشرافياعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
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ىالدراداتىالعلوالجنةى
ى

 يقرر انهجنح

 د. دمحم بن علي العبداللطيف 

 انهجنحأعضاء 

 أ. عهود بنت علي الشهري سكرتًن  نة( 4 منًنة بنت دمحم عسًني منسقة القسم النسائي( د. ١
 أ. عبدالرمحن ادلتعب سكرتًن  نة( 5 ا. مناؿ بنت عبدهللا ادلطًني 2
   ادليموين سكرتًن  نة( بنت مسفر بسمة أ. 3

 أمني اللجنة
 دمحم بن علي القرين أ.

ىالدراداتىالعلوا:ىلجنةىمكام
 وعرضها على رللس القسم إلقرارىا. ابلتعاوف مع اللجاف التخصصية حتديد أعداد الطالب ادلقبولٌن يف الدراسات العليا .1
 ا داوؿ. إعداد جداوؿ الدراسات العليا ابلتعاوف مع  نة  .4
تفريغ بياانت ادلتقدمٌن وإحالتها إىل  اف التخصص إلجراء ب وذلك دراسة طلبات القبوؿ يف برامج الدراسات العليا .3

مث ادلفاضلة بٌن ادلتقدمٌن للدراسات  ،مث استالـ نتائج االختبارات وادلقابالت ،االختبارات التحريرية وادلقابالت الشفوية
عدة. دلتقدمٌن ادلرشحٌن للربانمجواستكماؿ إجراءات ا ،العليا

ُ
  وفق ادلعايًن ادل

 متابعة مسًنة الطالب العلمية خالؿ فرتة الدراسة وفقاً لالئحة الدراسات العليا. .1
 دراسة احلاالت الطالبية من حذؼ وإضافة وأتجيل وفقاً لالئحة. .5
 تقدمي ادلقرتحات التطويرية لربامج الدراسات العليا يف القسم. .6
 وورش العمل والندوات اليت ذلا عالقة ابلدراسات العليا. حضور اجتماعات .7
 الدراسات العليا ابلتعاوف مع الرابطات واألندية الطالبية.  يف برامج النشاط الطاليبتفعيل  .8
 ابلتعاوف مع  نة الربامج االكادديية.  ادلستمر( التنسيق إلعداد برامج الدراسات العليا ادلوازية .9

 األدلة/ ا لسات مواعيد جدولة/ رلدولة عمل خطة  اللجنة أعماؿ خيص يماف ا ودة متطلبات إصلاز .11
 .(اللجنة عمل عن سنوي أو فصلي تقرير/والواثئق

 
 

 

 

 انتىقيع:      فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
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 اتراختبلجنةىالجداولىواال

 

 يقرر انهجنح

 د. سامي بن سعد ادلخيزمي
 انهجنح أعضاء

 أ.شهال بنت سعد اخلالدي 5 د. ماجد بن دمحم زوبع  منسق بكالوريوس رجاؿ( 1
 أ.رمي بنت سعود احلايف 6 عدانف ابجابر منسق بكالوريوس نساء( بنت أ.سارة 2
  سكرتًن  نة(العصيمي بنت مزيد أ.ىال 7 د. منًنة بنت دمحم عسًني  منسق دراسات عليا( 3
   العامر فيصل بن عبدهللاأ.  4

 انهجنحأييٍ 

 الشهري بنت زايد اروى . أ
 

 

ىات:اربختمكامىلجنةىالجداولىواال
 إعداد ا دوؿ الدراسي. .1
  يف حاؿ مل تتوؿ الكلية ىذه ادلهمة( على شعب ا داوؿ.توزيع القاعات الدراسية  .4
 .مقررات الدراسات العليا ما خيصفي التخصصيةالتنسيق مع  نة الدراسات العليا واللجاف  .3
 وادلراقبة.ختبارات االوؿ اجد إعداد .1
 .وعمادة القبوؿ والتسجيل ادلتعلقة اب داوؿ الدراسية على مستوى الكلية وورش العملحضور االجتماعات  .5
 إعداد قواعد بياانت أبعباء أعضاء ىيئة التدريس و اهنم كل فصل دراسي. .6
 القبوؿ والتسجيل أو إدارة ا امعة. الرد على متطلبات األعباء التدريسية سواء من الكلية أو عمادة .7
إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي  .8

 أو سنوي عن عمل اللجنة(

ى

    
 

 

 

ى
 انتىقيع:     فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 



  الفصل األول                          هـ11/1/1114          جلان قسم التاريخجمالس و 

 

ىادىاألكادوميىوالذؤونىالطالبوةلجنةىاإلرذ
 يقرر انهجنح

 أ.د. خاند تٍ عثدانكريى انثكر

 أعضاء انهجنح

 الفياض بنت فياض أ.علياء 7 "منسقة القسم النسائي" ىدى بنت فهد الزويدد.  1
 العتييب بنت صاحل سامية.أ 8 أ. تركي بن صاحل الشنيفي 2
 ابجابر فبنت عدان ةأ.سار  9 أ. مجاؿ بن خالد الطريفي 3
 طوىري بنت دمحم أ.أمل ١0 مناؿ بنت عبدهللا ادلطًنيأ. 4
 العمريبنت علي أ.ابتساـ  ١١ السياري بنت دمحم أ.مناؿ 5
 أ.انيف بن عبيد احلريب ١2 التوجيري بنت عبدالرمحن أ.بدور 6

 انهجنحأييٍ 

 احلبيب بنت دمحم لطيفة أ.                                                   
 الطالبوة:ىرذادىاألكادوميىوالذؤوناإلىلجنةمكامى

 .متابعة سًن الطالب الدراسي وتوجيههم وإرشادىم ووضع آليات واضحة للمتابعة .1
 .متابعة مشكالت الطالب الدراسية ومعا ة حاالت التأخر الدراسي  .4
 والقيم السامية لدى طالب القسم.ادلبادئ تعزيز  .3
 .بداية كل فصل دراسي شكالت التسجيل لديهم والعمل على حلهاوم متابعة جداوؿ الطالب .1
 على االلتحاؽ ابلقسم والتعريف أبمهيتو. ادلستجدين يف ا امعة حتفيز الطالب .5
  .ووضع آلية مناسبة لذلك أعضاء ىيئة التدريس ادلرشدين األكاددييٌن من القسم على طالبتوزيع  .6
 .عامل وقواعد معلوماتالسعي لتوفًن األدوات الالزمة للطالب من م .7
تعزيز جانب التفوؽ الدراسي وتوثيق الصلة بٌن الطالب و  اليت تقدمها ا امعة التعريف بربامج ادلنح للمتفوقٌن من الطالب  .8

 والتخصص.
  الستطالع آرائهم ومناقشة مشاكلهم. عقد االجتماعات الدورية مع الطالب .9

 .الدراسية والتقنية والذاتية والبحثية واإلداريةلطالب القسم لتطوير مهاراهتم ورش عمل عقد دورات  .11
ووفق الضوابط القانونية يف  ابدلستنداتللجنة، واحلرص على أف تكوف مدعمة الطالب ادلقدمة خطياً  ىشكاو النظر يف  .11

ع هبا إىل مث الرف ىوالتظلمات يف موعد أقصاه ثالثوف يوماً من اتريخ تقدمي الشكاو  ىيتم الفصل يف الشكاو على أف . ا امعة
   رللس القسم.

إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي   .14
                                         أو سنوي عن عمل اللجنة

 انتىقيع:      فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
 



  الفصل األول                          هـ11/1/1114          جلان قسم التاريخجمالس و 

 

ىلجنةىالبرامجىاألكادوموة

 يقرر انهجنح

  أ.د. عبدالرمحن بن عبدهللا األمحري

 أعضاء انهجنح

 الزويد فهد بنت ىدى. د 4 أ.د. خالد بن عبدالكرمي البكر 1
 القبلي فايز بن عبدالعزيز. د 5 أ.د. فهد بن مطلق العتييب  2
 العبداللطيف علي بن دمحم. د 6 د. سلمى بنت دمحم ىوساوي 3

 انهجنحأييٍ 

  العبيد بنت عبيد أ. مضاوي

  

 :لجنةىالبرامجىاألكادوموةمكامى

 تويل مهاـ اإلشراؼ والتنسيق ومتابعة الربامج واخلطط الدراسية بكالوريوس وماجستًن ودكتوراه. .1
 مج ادلاجستًن القائمة يف القسم.تنفيذ مالحظات وكالة عمادة الدراسات العليا للتطوير وا ودة على برانمج الدكتوراه وبران .4
 .تنفيذ مالحظات وكالة عمادة القبوؿ والتسجيل للتطوير وا ودة على برانمج البكالوريوس .3
 النظر يف ادلوضوعات اخلاصة بتطوير اخلطط الدراسية يف القسم. .1
  .لو  مساندة( فرعية النظر يف حتديث برانمج البكالوريوس وإجياد ختصصات .5
 ابلتعاوف مع  نة ا ودة. ة وإقليمية وعادلية خلطط القسمعمل مرجعيات زللي .6
من طالب وأعضاء ىيئة التدريس وأرابب العمل ابلتعاوف  عقد ورش عمل مستقلة ومشرتكة لألطراؼ ادلعنية خبطط القسم .7

 مع  نة ا ودة. 
 .يحسب مناذج ادلركز الوطين لالعتماد األكادديالسنوي العمل على مراجعة تقرير الربانمج  .8
إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي  .9

 (أو سنوي عن عمل اللجنة
                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                             

   

 انتىقيع:      فارس تٍ يتعة انًشرافي      د. اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: 



  الفصل األول                          هـ11/1/1114          جلان قسم التاريخجمالس و 

 

ىمواردىالبذروةلجنةىال
ى

 يقرر انهجنح

 د. فارس بن صاحل الذكري 

 أعضاء انهجنح

 ىوساوي دمحم بنت سلمى. د 4 .د. تركي بن فهد آؿ سعود أ ١
 السرحاف عبدهللا بنت موضي. د 5 أ.د. فهد بن مطلق العتييب  2
   دهللا االمحريالرمحن بن عبأ.د. عبد 3

 انهجنحأييٍ 

  مشعل ادلنيعأ. 

 
ى

             

ىالمواردىالبذروة:ىمكامىلجنة
 حتديد االحتياجات ووضع اخلطط لتنمية ادلوارد البشرية يف القسم. -١
 استقطاب القوى العاملة يف القسم دبختلف التخصصات والتوصية برتشيحهم وفقا ألفضل الكوادر. -2
وظائف أعضاء ىيئة التدريس ومن يف حكمهم حسب األنظمة واللوائح وإحالتها للجاف فرز ملفات ادلتقدمٌن ل -3

 للمفاضلة بٌن ادلتقدمٌن. اف وجدت مث التنسيق مع اللجنة ادلؤقتة للتعيينات .التخصص لتقييمهم علمياً وأكادديياً 
لندوات وادلؤدترات احمللية ث أعضاء ىيئة التدريس على تطوير مهاراهتم من خالؿ االلتحاؽ ابلدورات واتشجيع وح -4

 والدولية.
 النظر يف طلبات التعاقد مع أعضاء ىيئة التدريس حسب ما حياؿ للجنة من رائسة القسم.  -5
تطوير مهارات اإلداريٌن يف القسم عن طريق التدريب دبا ينمي مهاراهتم الوظيفية يف األعماؿ السكراترية والنسخ  -6

 .واألرشفةوالتحرير 
ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير إصلاز متطلبات ا  -7

 فصلي أو سنوي عن عمل اللجنة(
  

 
 
 

 

 

 

 

 انتىقيع:      فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 

 

 



  الفصل األول                          هـ11/1/1114          جلان قسم التاريخجمالس و 

 

ىلجنةىالمعودونىوالمحاضرون
 

 يقرر انهجنح

 لقبليد. عبدالعزيز بن علي ا

 أعضاء انهجنح

 د. بندر بن دمحم العروي 2  دمحم ىوساوي  منسق القسم النسائي( بنت د. سلمى ١
 امني اللجنة

 سارة بنت محود القحطاين . أ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىن:لجنةىالمعودونىوالمحاضرومكامى
  .ادلبتعثٌن وإعداد تقارير دورية وزلدثة عن سًن دراسة كل معيد وزلاضر ومبتعثو  متابعة أوضاع ادلعيدين واحملاضرين -١
 إنشاء قاعدة بياانت خاصة ابدلعيدين واحملاضرين وادلبتعثٌن داخلياً وخارجياً.-2
 مساندة ادلعيدين واحملاضرين الستكماؿ دراستهم ابلتعاوف مع وحدة التدريب واالبتعاث يف ا امعة.-3
عيدين واحملاضرين يف احلصوؿ على القبوؿ يف ا امعات العادلية ابلتعاوف مع وحدة مساندة ادلعيدين واحملاضرين مساندة ادل-4

 وادلبتعثٌن يف جامعة ادللك سعود.
 التواصل مع ادلعيدين واحملاضرين وادلبتعثٌن وتقدمي الدعم ذلم.-5
 والرفع هبا إىل رللس القسم. أوضاع ادلعيدين واحملاضرين وادلبتعثٌن الرد على ما يصل إىل القسم من إدارات ا امعة فيما خيص-6
إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي  -7

 أو سنوي عن عمل اللجنة(
 
 
 

 

ى
ى

ى
ى
ى
ى

 انتىقيع:     افي      فارس تٍ يتعة انًشراعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 

 

 

 

 

 



  الفصل األول                          هـ11/1/1114          جلان قسم التاريخجمالس و 

 

ىتاروخىالقدوملجنةىال
ى

 يقرر انهجنح

 فهد تٍ يطهق انعتيثيأ.د. 

 أعضاء انهجنح

 عبدهللا اذلزاينبنت  ةد. بدري 5 عبدالرمحن العبدا بار بن أ.د. عبدهللا ١
 د. وداد عيسى الشبار 6 حسٌن عقاب ة بنتأ.د. فتحي 2
   د. نوره عبدهللا النعيم 3
   سلمى بنت دمحم ىوساوي .د 4

 انهجنحأييٍ 

 مشعل ادلنيع . أ

 
 مكامىلجنةىالتاروخىالقدوم:

 دراسة اخلطط الدراسية يف ختصص التاريخ القدمي. -١
 دراسة وتعديل خطط الدراسات العليا يف مرحليت ادلاجستًن والدكتوراه. -2
 التوصية ابدلرشدين وادلشرفٌن على رسائل ادلاجستًن والدكتوراه. -3
 فيما خيص التخصصات وحتديد أعضاء  نة االختبار. الشامل للدكتوراه االختبارتوصيات يف مسائل اختاذ ال -4
 .اختيار  اف مناقشة الرسائل العلمية -5
 .العليا الدراسات على للمتقدمٌن وادلقابالت االختبارات إجراء -6
 نة ادلوارد البشرية.تقييم ادلتقدمٌن لوظائف أعضاء ىيئة التدريس علمياً وأكادديياً ابلتعاوف مع   -7
 التوصية يف كل ما حياؿ إليها من القسم فيما يتعلق دبوضوعات التاريخ القدمي. -8
التعاوف مع  نة تنسيق ادلقررات يف ا ودة و نة الربامج األكادديية فيما خيص مقررات التاريخ القدمي من حيث؛ توصيف   -9

 ./مسعية(، ومراجعة االختبارات والتقاريرادلقررات وحتديد مصادر متنوعة للتعلم  مكتوبة /مرئية
إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي  -١0

 أو سنوي عن عمل اللجنة(
 آلية التصويت يف اللجنة:

  .رر  ادلقُ  صّوت لوجح ا انب الذي تصدر اللجنة توصياهتا أبغلبية احلضور ويف حالة تساوي األصوات ير 

 

 

 

 

 انتىقيع:     فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
 

 

 

 



  الفصل األول                          هـ11/1/1114          جلان قسم التاريخجمالس و 

 

 

ىتاروخىاإلدالميلجنةىال
 يقرر انهجنح

 القبلي بن فايز عبد العزيزد. 
 أعضاء انهجنح

 د. فارس بن صاحل الذكري 8 إمساعيل روزي بن أ.د. عبدالغفور 1
 د. سامي بن سعد ادلخيزمي 9 خالد بن عبدالكرمي البكر .أ.د 2
 عبدهللا السرحافبنت د. موضي  ١0 تركي بن فهد آؿ سعود  . أ.د 3
 دمحم عسًني ة بنتد. منًن  ١١ أمحد البابطٌن بنت أ.د. اذلاـ 4
  فهد الزويد  بنت د. ىدى ١2 عبدالرمحن ا رب بنت أ.د. حصو 5
 القحطاين عبدهللا بن سعيد. د ١3 ن الشرقيعبدالرمحبنت  ةأ.د. منًن  6
   د. عبدهللا بن عثماف اخلراشي 7

 انهجنحأييٍ 

 عبدالرمحن ادلتعب . أ

 مكامىلجنةىالتاروخىاإلدالمي:
 دراسة اخلطط الدراسية يف ختصص التاريخ اإلسالمي. -١
 دراسة وتعديل خطط الرسائل العلمية يف مرحليت ادلاجستًن والدكتوراه. -2
 دلرشدين وادلشرفٌن على رسائل ادلاجستًن والدكتوراه.التوصية اب -3
 فيما خيص التخصصات وحتديد أعضاء  نة االختبار. الشامل للدكتوراه االختباراختاذ التوصيات يف مسائل  -4
 اختيار  اف مناقشة الرسائل العلمية. -5
 االختبارات وادلقابالت للمتقدمٌن على الدراسات العليا. إجراء -6
 . لوظائف أعضاء ىيئة التدريس علمياً وأكادديياً ابلتعاوف مع  نة ادلوارد البشريةتقييم ادلتقدمٌن -7
 التوصية يف كل ما حياؿ إليها من القسم فيما يتعلق دبوضوعات التاريخ اإلسالمي. -8
حيث؛ توصيف  التعاوف مع  نة تنسيق ادلقررات يف ا ودة و نة الربامج األكادديية فيما خيص مقررات التاريخ اإلسالمي من -9

 ادلقررات وحتديد مصادر متنوعة للتعلم  مكتوبة /مرئية/مسعية(، ومراجعة االختبارات والتقارير
إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي  -١0

 (أو سنوي عن عمل اللجنة
 آلية التصويت يف اللجنة:

   ر.ر  ادلقُ  صّوت لوتصدر اللجنة توصياهتا أبغلبية احلضور ويف حالة تساوي األصوات يرجح ا انب الذي 

                                                                                

ى
 انتىقيع:     فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 

 



  الفصل األول                          هـ11/1/1114          جلان قسم التاريخجمالس و 

 

ى
ىاروخىالحدوثلجنةىالت

 يقرر انهجنح

 عبدالرمحن بن عبدهللا األمحريأ.د. 
 أعضاء انهجنح

 دمحم العروي  بن د. بندر  9 متًنيك ا هين ة بنأ.د. عويض ١
 عبدهللا العنقريبن د. محد  ١0 دمحم ادلطوعبن أ.د. عبدهللا  2
 دمحم زوبع بن د. ماجد ١١ دمحم السويكت بن أ.د. فهد 3
 قائد القحطاين بنت د. مىن ١2 صاابفأ.د. سهيل  4
 عبدهللا الصايف بنت د. ابتساـ  ١3  معجب احلامد بنت د. نورة 5
 د. فارس بن متعب ادلشرايف ١4 "تفرغ علمي"دمحم الرشيد  بنت د. مها 6
 علي العبداللطيفبن د. دمحم  ١5 علي الغيالين بن د. سعيد 7
 حسٌن القحطاينبنت اطمة د. ف ١6 عبدهللا التوجيريبن د. دمحم  8

 انهجنحأييٍ 

 العجمي بن دمحم انيف . أ
 

ىمكامىلجنةىالتاروخىالحدوث:
 دراسة اخلطط الدراسية يف ختصص التاريخ احلديث.  -١
 دراسة وتعديل خطط الرسائل العلمية يف مرحليت ادلاجستًن والدكتوراه.  -2
 .والدكتوراه ادلاجستًن رسائل على وادلشرفٌن ابدلرشدين التوصية -3
 فيما خيص التخصصات وحتديد أعضاء  نة االختبار. الشامل للدكتوراه االختباراختاذ التوصيات يف مسائل  -4
 .يار  اف مناقشة الرسائل العلميةاخت -5
 االختبارات وادلقابالت للمتقدمٌن على الدراسات العليا. إجراء -6
 عاوف مع  نة ادلوارد البشرية.تقييم ادلتقدمٌن لوظائف أعضاء ىيئة التدريس علمياً وأكادديياً ابلت -7
 التوصية يف كل ما حياؿ إليها من القسم فيما يتعلق دبوضوعات التاريخ احلديث. -8
التعاوف مع  نة تنسيق ادلقررات يف ا ودة و نة الربامج األكادديية فيما خيص مقررات التاريخ احلديث من حيث؛ توصيف  -9

 .ة /مرئية/مسعية(، ومراجعة االختبارات والتقاريرادلقررات وحتديد مصادر متنوعة للتعلم  مكتوب
إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي أو  -١0

 سنوي عن عمل اللجنة(
 آلية التصويت يف اللجنة:

                                                               ر.ر  ادلقُ  صّوت لوصوات يرجح ا انب الذي تصدر اللجنة توصياهتا أبغلبية احلضور ويف حالة تساوي األ

 

 انتىقيع:     فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
 

 



  الفصل األول                          هـ11/1/1114          جلان قسم التاريخجمالس و 

 

ى
ىلجنةىالمقرراتىالبحثوة

ى
 يقرر انهجنح

 تركي بن فهد آل سعود. أ.د

 أعضاء اللجنة
 د. سلمى بنت دمحم ىوساوي 3 د. خالد بن عبدالكرمي البكرأ. 1
   أ.د. عبدالرمحن بن عبدهللا األمحري 2

 انهجنحأييٍ 

 ادليموينبنت مسفر بسمة أ. 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى:لجنةىالمقرراتىالبحثوةمكامى

 

 مراجعة توصيف ادلقررات البحثية. .١
 قارنة بٌن توصيف ادلقررات، ومراعاة التدرج تبعاً للمراحل.ادل .2
 وضع آلية للتقييم، إف مل تكن االختبارات مناسبة للمقررات البحثية. .3
 حتديد الكتب ادلقررة، وحتديث ادلقرر منها. .4
حيػث؛ توصػيف ادلقػررات مػن  فيمػا خيػص ادلقػررات البحثيػة و نة الربامج األكادديية التعاوف مع  نة تنسيق ادلقررات يف ا ودة .5

 .وحتديد مصادر متنوعة للتعلم  مكتوبة /مرئية/مسعية(، ومراجعة االختبارات والتقارير
إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي  .6

 أو سنوي عن عمل اللجنة(

                                                                                                                                                                                   

ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى
                                                                                              

 انتىقيع:     فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
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ىلجنةىالبحثىالعلمي
 يقرر انهجنح

 فارس بن متعب ادلشرايفد. 

 أعضاء اللجنة
  السرحاف عبدهللا بنت موضي. د 7   أ.د. خالد بن عبدالكرمي البكر ١
 ت فهد الزويدد. ىدى بن 8  أ.د. عبدالرمحن بن عبدهللا األمحري 2
 ا. مناؿ بنت عبدهللا ادلطًني 9 أ.د. فهد بن مطلق العتييب 3
 شلثل طالب الدراسات العليا ١0  د. محد بن عبدهللا العنقري 4
 شلثلة طالبات الدراسات العليا ١١  فاطمة بنت حسٌن القحطاين. د 5
 مدير النادي/ طالب وطالبات ١2 د. ابتساـ بنت عبدهللا الصايف 6

 انهجنحييٍ أ

 ادليموين بنت مسفر بسمةأ. 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى:لجنةىالبحثىالعلميمكامى

 

 ومتابعة تنفيذىا. عداد خطة للبحث العلمي يف القسم وحتديد أولوايتوإ .1
 بناء قاعدة معلومات عن البحث العلمي يف القسم. .4
على إجراء البحوث ونشرىا يف ادلؤدترات وورش العمل  هموتشجيع هتممساعدو  ألعضاء ىيئة التدريسمتابعة االنتاج البحثي  .3

 والندوات العلمية.
وضع برامج تساعد على حث أعضاء ىيئة التدريس على مشاركة و  اشراؾ الطالب يف ادلشاريع البحثية وادلؤدترات والندوات .1

 .حوافز عمادة البحث العلمي يزة للحصوؿ علىاء حبوث متمعلى إجر  همشجيعتب الطالب يف رلاؿ البحث العلمي
 .والشراكة اجملتمعية ابلتعاوف مع  نة النشاط العلمي جراء مسابقات حبثية بٌن طالب القسمإ .5
التواصل مع عمادة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ومع عمادة البحث العلمي اب امعة لالطالع على اخر  .6

 البحثية وحوافزىا واطالع اعضاء القسم وطالبو هبا. مستجدات االنشطة 
 اقرتاح مشاريع حبثية. .7
إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي  .8

 (أو سنوي عن عمل اللجنة
 

                                                                                                                                                                                
ى

ى
 انتىقيع:     فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
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ىالتدروبىالمودانيىلجنة

ى
 يقرر انهجنح

 د. حًد تٍ عثدهللا انعنقري

 أعضاء انهجنح

 أ.ليلى بنت سليماف العومي 2 "منسقة القسم النسائي"ىيفاء بنت عبدهللا العتييب أ. 1
 انهجنحأييٍ 

 ابتساـ بنت علي العمري . أ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى:لجنةىالتدروبىالمودانيمكامى
 

 ب مع تدريب طالب التاريخ.حتديد اجملاالت وادلهارات اليت تتناس -١
 حتديد ا هات العامة واخلاصة للتدريب. -2
 التواصل مع جهات التدريب والتنسيق معهم. -3
 وضع تصور لعقد اتفاقيات مع جهات التدريب. -4
 وضع آلية اإلشراؼ على طالب التدريب وإرشادىم. -5
 اإلشراؼ ادليداين على التدريب. -6
ة  خطػة عمػل رلدولػة/ جدولػة مواعيػد ا لسػات/ األدلػة والواثئػق/تقرير فصػلي إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعمػاؿ اللجنػ -7

 أو سنوي عن عمل اللجنة(
 

                                                                                                                                                                                   

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى
                                                                                              

 انتىقيع:      فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
 

 

ى
ى
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ى
ىالمجتمعوةىوالذراكةالنذاطىالعلميىلجنةى

 يقرر انهجنح

 دهللا التوجيريد. دمحم بن عب

 أعضاء انهجنح

 شهال بنت سعد اخلالدي . أ 4  منسقة قسم النساء( عبدهللا الصايف بنت د. ابتساـ ١
 ىيفاء بنت عبدهللا العتييب . أ 5 تركي بن صاحل الشنيفي . أ 2
 خلود بنت كماؿ احلبيب . أ 6 دمحم بن عبدالرمحن القحطاين . أ 3

 انهجنحأييٍ 

 العجمي  بن دمحم انيفأ.

 

ىالنذاطىالعلميىواالجتماري:ىلجنةمكامى
  .قسميف ال العلميةوالدورات إعداد وتنسيق الندوات واللقاءات  .1
 .والثقافية يف أنشطة القسم العلميةتشجيع أعضاء ىيئة التدريس على ادلشاركة والتفاعل  .4
 .االساتذة الزائرين للقسم وتسهيل إجراءات زايرهتم لقاءاتتنسيق  .3
 بٌن طالب القسم ابلتعاوف مع  نة ا ودة و نة البحث العلمي.وحبثية إجراء مسابقات علمية وثقافية  .1
 التعاوف مع اللجنة االستشارية فيما خيص مشاركات األعضاء يف خدمة اجملتمع وتفعيل دورىم يف مشاريع الشراكة اجملتمعية .5

 على مستوى القسم والكلية.
دولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة  خطة عمل رل .6

 أو سنوي عن عمل اللجنة(
 

 
 
ى
ىىىىىىىى
ى
ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 انتىقيع:      فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 

ى
ى
ى
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ى
ىاللجنةىاإلرالموة

ى
 يقرر انهجنح

 بن سعد القحطايند. سعيد 

 أعضاء انهجنح

 مشاعل الرويلي  طالبة(أ. 5 ن بن سعود ادلسيعيد عبدالرمح . أ 1

 شلثل طالب الدراسات العليا 6 فوزية بنت فهد العجمي . أ 2

 شلثلة طالبات الدراسات العليا 7 حناف بنت خالد اخلضًني . أ 3
 ابلنادي ميةاالعالو  االجتماعية االنشطة مسؤوؿ 2 الرشيديبن احلميدي   فالح . أ 4
 ابلنادي والثقافية العلمية االنشطة مسؤوؿ  نواؿ القحطاين  طالبة( . أ 5

 امني اللجنة 
 الرشيدي بن احلميدي فالح

ى            ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى:اإلرالموةجنةىللامكامى

ى
 0ومنسوبيو ابدلعلومات واألخبار اخلاصة ابلقسم وحتديثو موقع القسم اإللكرتوين  اإلشراؼ على .1
 .اإلشراؼ على حساابت القسم يف برامج التواصل االجتماعي .4
حث أعضاء ىيئة التدريس على حتديث مواقعهم اإللكرتونية بشكل عاـ، ومتابعة حتديث جداوذلم وبياانت الساعات   .3

 ادلكتبية بداية كل فصل دراسي.
 .ا امعة والصحف اخلارجية رسالةنشر وتغطية أخبار القسم يف  .1
 .وإلكرتونياً  مجيع أنشطة القسم ورقياً  توثيق .5
 .إنشاء ملف لصور الفعاليات اليت يعقدىا القسم ويشارؾ فيهاتصوير فعاليات القسم و  .6
 ابلتعاوف مع وحدة ا ودة. ،اإلسهاـ يف إعداد التقرير السنوي للقسم دبا ُوثّ ق من فعاليات مصورة وورقية .7
 خطة عمل رلدولة/ جدولة مواعيد ا لسات/ األدلة والواثئق/تقرير فصلي  إصلاز متطلبات ا ودة فيما خيص أعماؿ اللجنة .8

 أو سنوي عن عمل اللجنة(

 

                                                                                                                                                

ى
ى
ى
ى

ى
 انتىقيع:     فارس تٍ يتعة انًشرافي      انتاريخ: د. اعتًاد رئيس قسى 
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ى
ىومكامكمىأمناءىمجالسىالقدمىولجانه

 

 األييٍ انهجنح  األييٍ انهجنح 

 

 أػ سارة القحطاين  نة ادلعيدين واحملاضرين ١0 ريسبن جأ.جيهاف  اجمللس االستشاري اخلارجي 2
 أػ مشعل ادلنيع قدمي  نة التاريخ ال ١١ أػ ثنياف احلريب رللس القسم 1
 عهود الشهري أ.  نة التاريخ اإلسالمي ١2 أػ ثنياف احلريب اللجنة االستشارية 3
 انيف العجمي أػ  نة التاريخ احلديث ١3 أػ فالح الرشيدي وحدة ا ودة 4
 أػ بسمة ادليموين  نة ادلقررات البحثية ١4 أػ دمحم القرين  نة الدراسات العليا 5
 بسمة ادليموينأػ   نة البحث العلمي ١5 روى الشهراينأ أػ ا داوؿ واالختبارات نة  6
 أ.ابتساـ العمري  نة التدريب ادليداين ١6 احلبيبلطيفة أػ   نة اإلرشاد األكادديي  7
والشراكة  نة النشاط العلمي  ١7 أػ مضاوي العبيد  نة الربامج األكادديية 8

 اجملتمعية
 يأػ انيف العجم

 فالح الرشيدي اللجنة اإلعالمية ١8 مشعل ادلنيعأػ   نة ادلوارد البشرية 9
 

 مهام عامة:
  .إعداد رللس للجنة يف نظاـ رلالس يضم األعضاء -
 ابلتنسيق مع ادلقرر. لالجتماع الس أو اللجافدعوة اجمل -
 .وتنزيلو يف نظاـ رلالس ادلقررابلتنسيق مع االجتماع إعداد جدوؿ أعماؿ  -
 إىل رللس القسم. ورفعو  ة زلضر االجتماعكتاب -
 .إعداد ملف ا ودة اخلاص ابللجنة ابلتنسيق مع ادلقرر -

 مهام خاصة )حسب احتياج اللجنة(:
 حجز قاعات لالجتماعات أو اللقاءات أو الندوات. -
 مع العالقات العامة للمجالس أو االجتماعات اليت حتتاج ذلك.واالستقباؿ الضيافة أمور تنسيق  -
 تاج اليو ادلقرر من أعماؿ سكراترية أخرى حسب طبيعة عمل اللجنة.ما حي -

 أدوات العمل ومناذجه:
 حساب تواصل. -
 لكرتوين ألعضاء اللجنة.الربيد اإل ةرلموع -
 . واتساب( ةرلموع -
مناذج:  منوذج خطة عمل اللجنة الفصلية أو السنوية/ منوذج جدولة اجتماعات اللجنة/ منوذج جدوؿ أعماؿ  -

 منوذج زلضر االجتماع/ منوذج قاعدة بياانت أعماؿ اللجاف/منوذج التقرير السنوي للجنة(  االجتماع/
 واألرشفة. ا ودة اتملف -

 

 

 انتىقيع:      فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 
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ىالتاروخىناديىالتنفوذوةىدارةاإل
ىالعجميىبنتىفكدىالمذرفىرلىىالنادي:ىأ.ىفوزوة

ىلطالبا
 

 النادي مدير
 الطالب:..........

 أعضاء إدارة النادي
 مسؤوؿ االنشطة الرايضية 4 النادي مديرانئب  ١
 مسؤوؿ خدمات الطالب ا دد 5 مسؤوؿ االنشطة العلمية والثقافية   2
 ادلسؤوؿ ادلايل 6 مسؤوؿ االنشطة االجتماعية واالعالمية 3

 

ىالطالبات
 

 النادي مديرة
 :..........الطالبة

 أعضاء إدارة النادي
 مسؤولة االنشطة الرايضية 4 النادي مديرةانئبة  ١
 مسؤولة خدمات الطالب ا دد 5 مسؤولة االنشطة العلمية والثقافية   2
 ادلسؤولة ادلالية 6 مسؤولة االنشطة االجتماعية واالعالمية 3

ى
ىمكامىالمذرفىرلىىالنادي:

 قرتحة والرفع هبا اىل مشرؼ األندية الطالبية يف الكلية.االشراؼ على خطة النادي ادل -١
 إقرار ميزانية النادي. -2
 متابعة أعضاء النادي وادلوافقة على العضوايت ا ديدة أو اسقاطها. -3
 متابعة ختطيط وتنفيذ وتقومي نشاطات النادي وبرارلو -4
 امعة.إجازة مطبوعات ونشرات النادي وفقاً لألنظمة والتعليمات ادلتبعة يف ا  -5
 

 

 

 

 

 

 

 انتىقيع:      فارس تٍ يتعة انًشرافي      اعتًاد رئيس قسى انتاريخ: د. 

ى
ى
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ى
ى

ىطالبىوطالباتىالدراداتىالعلواىمجلس
ى

ىمكامىمجلسىطالبىوطالباتىالدراداتىالعلوا:
ى
 ادلشاركة يف الفعاليات وادللتقيات العلمية اليت يقيمها القسم.  .١
 .العلمي مستواىم على أتثًنىا ومدى العليا الدراسات طالب تواجو اليت والتحدايت ادلشاكل أىم مناقشة .2
 .أحباثهم دعم أجل من ا امعة تقدمها اليت اخلدمات ضلو وتوجيههم الطالب، أحباث تدعم اليت الوسائل أىم اقرتاح .3
 .القسم يف للطالب عمل وورش زلاضرات تقدمي على العليا الدراسات طالب تشجيع .4
 التدريس ىيئة أعضاء من عضو وتوجيو إشراؼ حتت ادلشرتؾ العمل أو ادلفرد النشر سواءً  نشرال على الطالب تشجيع .5

 .ابلقسم
  
ى
ى

ىمجلسىطالبىوطالباتىالدراداتىالعلوا:ىوممثلةىىممثلىمكام
ى
 لقسم.يف اجمللس االستشاري الطاليب اب الدراسات العليا وطالبات دتثيل طالب .١
 لقسم.اب  نة البحث العلمي اسات العليا يفدتثيل طالب وطالبات الدر  .2
 .لقسماب اسات العليا يف اللجنة االعالميةدتثيل طالب وطالبات الدر  .3
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 لجنة جودة الدراسات العليا
 مقرر اللجنة

 أ.د. تركي بن فهد آل سعود 
 أعضاء اللجنة

 أ.د. عبدالرمحن االمحري  )مقرر جلنة الربامج االكادميية(  1
 د. فارس املشرايف )مقرر جلنة البحث العلمي( 2
 د. دمحم العبداللطيف )مقرر جلنة الدراسات العليا( 3
 )مقرر وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي( و )منسق اللجنة(  فاطمة القحطايند.  4
 ميعاد القرين )سكرترية( . أ 5

 أمني اللجنة
 أ.دمحم بن علي القرين 

 
 الدراسات العليا: جودة لجنة مهام
بناء على يرية تقدمي املقرتحات التطو و ومبشاركة املستفيدين  يةبصورة دور وخططها  الدراسات العليامج ابر وأهداف رسالة  ةراجعم -1

 ابلتعاون مع جلنة الربامج األكادميية.ذلك 
التنسيق مع وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي فيما خيص متطلبات االعتماد الرباجمي للدراسات العليا وحتقيق متطلبات اجلودة  -4

 على مستوى القسم.
الدراسات تدريس مقررات التدريس يف جمال  ئةعااء هيتقدمي مقرتحات وخطط لتنمية وتطوير املهارات والقدرات املهنية أل -3

 ملواكبة التطورات احلديثة سواء على اجلانب العلمي أو التقين.واإلشراف على الرسائل العليا 
متابعة العملية التعليمية وتنوع اسرتاتيجيات التعليم والتعلم يف برامج الدراسات العليا مبا يتناسب مع طبيعة ومستوى كل برانمج  -1

ووضع آلية حمددة  القدرة على إجراء البحوث العلمية وضمان اكتساب الطلبة ملهارات التفكري العليا والتعليم الذايت.وتعزيز 
تقرير  -)املفردات ملتابعة مدى التزام أعااء هيئة التدريس ابسرتاتيجيات التعلم وطرق التقييم الواردة يف توصيف الربانمج

 اعمال الطالب ....اخل( -املقرر
إجراءات واضحة ومعلنة للتحقق من جودة طرق التقييم ومصداقيتها )مثل: التنوع والشمولية ودقة التصحيح وتوزيع وضع  -5

 الدرجات( والتأكد من مستوى حتصيل الطالب.
وضع إجراءات فعالة للتحقق من أن االعمال والواجبات والبحوث اليت يقدمها الطالب هي من انتاجهم، ومتابعة تطبيق ذلك  -6

 ل هيئة التدريس.من قب
األصالة واإلثراء املعريف معايري )، ووضع مقرتحات تامن تطبيق ملوافقة على خطط الرسائل العلمية واملشاريع البحثيةتقييم آلية ا -7

 مبا يتناسب مع املؤهل العلمي ومع املعايري العاملية. (واالبتكار
 .وث العلميةاإلشراف العلمي على الرسائل والبح وضع آلية حمددة تامن ضوابط -8
 وضع مقرتحات تامن مراقبة عدالة وموضوعية ومصداقية تقييم ومناقشة الرسائل العلمية وإجازهتا. -9
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 .إجراء تقومي دوري شامل حول املستوى العام جلودة الدراسات العليا لتحديد نقاط القوة والاعف يف براجمها -11
دولة/ جدولة مواعيد اجللسات/ األدلة والوئائق/تقرير فصلي إجناز متطلبات اجلودة فيما خيص أعمال اللجنة )خطة عمل جم -11

 .(أو سنوي عن عمل اللجنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             التوقيع:     فارس بن متعب المشرافي      اعتماد رئيس قسم التاريخ: د. 

  


