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 االستشاري: المجلس تعريف

ترتبط تخصصاتهم وخبراتهم العملية واألكاديمية ببرامج  وأكاديميينهيئة استشارية مكونة من خبراء مهنيين 

ويعد المجلس  بالبرامج،الكلية ويتم االستعانة بهم لتقديم المشورة والدعم والمقترحات التطويرية ذات العالقة 

جابيا للرؤى والمقترحات المتميزة فيما يواجه إليصال صوت المجتمع ومتطلباته للكليات واستثمارا إيمنبرا 

  صعوبات.برامج الكليات من تحديات أو 

 

 :أهداف تشكيل المجالس االستشارية بالكليات 

 الكليات.االهتمام بالجوانب المهنية وتقديم المقترحات التطويرية لبرامج  -1

 المجتمع.تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين البرامج االكاديمية وقطاعات  -2

 المشورة وتقديم الكليات لبرامجكاديمية في العمليات التخطيطية االستفادة من الخبرات المهنية واأل  -3

 مخرجاتها.لتطوير      

        المجال في والسريعة سواء المستمرة والمستحدثات للتطورات برامج الجامعة متابعة آليات تعزيز -4

  والعملي.المهني  أو العلمي، األكاديمي

 المجتمع.مؤسسات للكليات مع  والمشاركة المجتمعةتفعيل التواصل  -5

 العمل. ومتطلبات سوقيتماشى  والمقررات بماطوير المستمر للمناهج التدعم  -6

 مؤسسات المجتمع إلقامة المشروعات التنموية وتمويلها. الكليات معالبرامج و وضع قاعدة أساسية لتعاون -7
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 ية للكليات وآليات عملها االستشار لساتشكيل المجتنظيمات 

 الجامعة. مديرمعالي المجلس من  يعتمد تشكيلاالستشاري ويرشح مجلس الكلية أعضاء المجلس -1

 متضمنا:االستشاري من عشرة إلى خمسة عشر عضوا يتكون تشكيل المجلس  -2

 وكيل الكلية للتطوير والجودة –                                        عميد الكلية -

االعمال المختلفة من داخل المملكة  ومن قطاعاتمن ذوي الخبرة األكاديمية  اعضاء مرشحين -

الخبراء  األقل منعلى  بالكلية ممثال باثنينيكون كل برنامج  يخص برامج الكلية على ان وخارجها فيما

  من المجال المهني التخصص األكاديمي واألخرفي  أحدهما

  خريجي الكلية المتميزين في مجال عملهم.اعضاء من  -

يختار المجلس في الجلسة االولى النعقاده الرئيس ونائبه على أال يكون عميد الكلية ويكون وكيل -3

 للمجلس. والجودة أمينا  التطوير 

 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه على األقل مرة كل فصل دراسي. -4

يجوز عقد جلسات المجلس داخل الكلية أو خارجها كما يجوز دعوة من يرى من خارج المجلس  -5

 الخبرات.وتعظيم تبادل  إلثرائهاكخبراء أكاديميين أو مهنيين متميزين لحضور الجلسات 

 للتجديد.مدة عضوية المجلس عامين أكاديميين قابلة  -6

وكذلك مخصصات  د انتهاء مدة عضويتهم في المجلسأعضاء المجلس شهادة تقدير عن الكليةمنح ت -7

 والمشورة.مالية مقابل خدمات الدعم 

يتم اعداد تقرير سنوي يتضمن  يتم االحتفاظ بمحاضر جلسات المجلس لدى أمين المجلس على ان -8

 مدعوما  باألدلة والمؤشرات الالزمة. األكاديميخالل العام  ترحاتقتم تنفيذه من مما 
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 االستشاري:للمجلس  اختيار المرشحينضوابط 

 الكلية.الخبرة والكفاءة في مجال تخصصه ذا الصلة ببرامج  ذويأن يكون المرشح من -1

 تخصصه.أن يكون لدى المرشح خبرة ال تقل عن عشرة سنوات في مجال  -2

مدعوما بالدورات التدريبية أو  تميزاللمرشح م األكاديمييجب أن يكون األداء الوظيفي أو  -3

 المجتمع.المتعلق بمشكالت  البحثي التطبيقياالنتاج 

 بالمجتمع.والخطط التنموية دورا فاعال في المشاركات المجتمعية  لمرشحأن يكون لدى ا -4

 .والتنفيذية في مجال عملهتطويرية متميزة في وضع وتطبيق الخطط الأن يكون للمرشح خبرة  -5

 

 :المجلس االستشاري للكليةمهام 

 للكلية.تقديم المقترحات بما يخدم التطوير المستقبلي -1

 .والعالمي والمجتمع المحليتقديم المقترحات التي تعمل على تعميق الشراكة بين الكلية -2

 البرامج وفق متطلبات سوق العمل وربطها بالمجتمع المحلي. مخرجاتوتطوير يم يالمشاركة في تق-3

 للكلية.التنفيذية  وتقييم الخطةالمساهمة في تنفيذ  -4

المشروعات المشتركة تطويره من خالل  والعمل علىاالسهام في ايجاد حلول المشكالت المجتمع -5

 .وقطاعات المجتمعالكلية  بين

 لتوفير مصادر تمويلها ماديا   وايجاد أساليبلكلية برامج اتطويرية لالمساهمة في وضع مشروعات  -6

 .ومعنويا  

 في القطاعين العام والخاص. البرامجتقديم المشورة فيما يخص توظيف مخرجات -7
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 .واألكاديمي واالداري بالكليةاالسهام في ايجاد أساليب جديدة لتحسين مستوى االداء البحثي -8

 أقتراح آليات لزيارة فاعلية االنشطة الالصفية بالكلية بما يدعم دورها في المجتمع.-9

 الكلية البحثية واألكاديمية. وتدعيم برامجاقتراح آليات الستقطاب الكفاءات لإلسهام في تطوير -10

 

 :الوثائق التي تخدم عمل المجلس االستشاري

 

 ذلك:عند الحاجة إلى  االستشاريتوفير الوثائق التالية ليطلع عليها اعضاء المجلس  ينبغي 

 

 أدلة وكتيبات الكلية.-1

 التنفيذية للكلية.الخطة  -2

 الخطط الدراسية للبرامج.-3

 الذاتية للكلية. الدراسة تقرير -5

 .ومشروعات الكليةتقارير المشاركات المجتمعية  -7

 .والخارجية للكليةتقارير المراجعات الداخلية  -8

 

 :االستشاري المجلسوعمل  تشكيلتجاه  ولية الكليةومسؤدور 

على  الموافقةالمسئولية في اختيار أعضاء المجلس على ان تتم  الكليةوعميد البرامج  رؤساءيتحمل  -

 االختيار من قبل مجلس الكلية.

الخبرة من قطاعات المجتمع المحلي  وأكاديميا  وذويينبغي ان يتضمن االختيار المتميزين مهنيا   -

 .والخارجي

وضيافة اللوجستية لالجتماع من استقبال  وتوفير الترتيباتتعمل الكلية على توفير مكان عقد المجلس  -

 .وتنسيق
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الموضوعات التي تحتاج لألخذ المشورة والرأي  المناقشة وأهممتضمنا  محاور  االجتماعيعد جدول  -

التي يجب عرضها مع ارسالها الى كافة أعضاء المجلس قبل االجتماع بيومين على  وأهم التقارير

 األقل.

النهائي  والقرارات ومراجعة المحضرالنتائج  وتسجيل كافةمناقشات يتابع أمين المجلس كافة ال -

 للمجلس والذي يرسل لكل عضو بالمجلس الكترونيا  ألبداء الرأي.

 

 للكلية:تشكيل المجلس االستشاري  اعتمادلية آ

 

العالقة بتخصص  ذويوالمهنيين المتميزين من  األكاديميين من الخبراء 3-2يرشح كل برنامج -1

 البرنامج.

 الكلية.ترفع الترشيحات مدعومة بموافقة مجلس القسم إلى سعادة عميد  -2

 البرامج.باإلضافة إلى ترشيحات  األكاديميين والمهنيينيرشح عميد الكلية من يرى من الخبراء  -3

 .للكليةالنهائي للمجلس االستشاري  على التشكيلللموافقة تعرض جميع الترشيحات على مجلس الكلية  -4

     لالعتماد.مدير الجامعة  لمعالييرفع تشكيل المجلس  -5

 

  


