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 دليل اجمللس االستشاري 

 :الكلية كلمة سعادة عميدةأواًل:   

خالق الكون، عليه تعقد اآلمال، ومنه نتوخى التوفيق، ربنا ورب كل شيء، والصالة  احلمداهلل     

 الدين،وصحبه ومن وااله إىل يوم  آلهوالسالم على خامت األنبياء واملرسلني، املعلم اهلادي األمني، وعلى 

 بعد،أما 

التعليمية وفق أسس  إن كليتنا العامرة إذ حترص على حتقيق التميز والصدارة يف كافة اجلوانب     

ومعايري اجلودة واالعتماد األكادميي؛ لتسعى خبطوات ثابتة لوضع االسرتاتيجيات واخلطط املدروسة 

لتقديم الربامج الفعالة واألنشطة اهلادفة؛ مبا يضمن االرتقاء بطالباتها وخمرجاتها من مجيع اجلوانب 

خدمة اجملتمع وتنميته، وترسيخ دعائم الشراكة  املهارية واملعرفية والوجدانية، إضافة إىل املساهمة يف

 مع اجملتمع احمللي مبا يعود على أفراده بالفائدة واإلصالح..

إن كلية الرتبية بالدمل تعد إحدى منارات العلم واملعرفة، اليت تعمل على ختريج طالبات متسلحات      

تمع والرقي به وتطويره، واألمل حيدونا بالعلم والرتبية، مؤهالت حلمل املسؤولية واملشاركة يف بناء اجمل

مجيًعا أن تكون الكلية مؤسسة رائدة للمعرفة والتعلم، تسهم يف مسرية التقدم والتطور الذي تشهده 

اململكة العربية السعودية، وفق املبادئ والقيم الشرعية والوطنية، وتدعم التواصل على املستوى العربي 

 يم والرتبية.والعاملي يف جمال التعلم والتعل

نأمل من اهلل عز وجل أن خنطو بكليتنا حنو األفضل يف سيبل حتقيق رسالتنا السامية على أفضل وجه، 

 وسداد،ونسأله تعاىل أن ميدنا بعون منه وتوفيق 

 وصحبه، آلهوصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى                 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                                             

 عميدة الكلية

 د. مليحة بنت حممد القحطاني
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 :واجلودة بحث العلمييلة الدراسات العليا والكلمة وك    

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

حممد بن عبد اهلل خامت  واملرسلني،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء      

 أمجعني.النبيني، وعلى آله وصحبه 

تسعى كلية الرتبية بالدمل لتحقيق الرسالة التعليمية والرتبوية اليت ُأنشئت من أجلها وهي توفري       

 الصعوبات.لفتيات الوطن، للحصول على تعليم عال متنوع ومتميز وتأهيلهن ملواجهة كافة الفرص 

باملعايري  وااللتزاموقد أعطت كلية الرتبية بالدمل األولوية للتطوير مبا يتوافق مع متطلبات اجملتمع       

ت لتهيئة أعضاء وعقد دورا الدراسية،األكادميية؛ وبفضل اهلل متكنا من تطوير ملموس يف اخلطط 

إضافة إىل تفعيل  احلديثة،هيئة التدريس اجلدد، واالهتمام بالربامج التدريبية، واستخدام التقنيات 

 الطالبية.األنشطة 

إن الطموح يقودنا إىل أن تكون كلية الرتبية بالدمل مؤسسة رائدة ومتميزة يف جمال التعليم والبحث       

 اجملتمع.العلمي، وخدمة 

  

 ويرضى.وفقنا املوىل ملا حيب                            

  

 وكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي واجلودة

 د/ معامل بنت حسن املعلم
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 املقدمة:: اثانًي

ليكون االجتاه دائمًا حنو األفضل، وضبط اجلودة بشكل مستمر، من  أي مؤسسة يتطلب تطوير 

 خالل وجود جملس استشاري داعم حيتذى به.

اجمللس االستشاري هو هيئة استشارية تقدم املشورة للمساهمة يف التطوير املستمر لربامج الكلية ف

ويكون أيضا حلقة  ،ها االسرتاتيجيةتوفى توجيه سياساتها املستقبلية وتقويم خط، األكادميية

 الوصل مع القطاعات اجملتمع احلكومية واملهنية.
 

 لكلية:اجمللس االستشاري لرؤية ورسالة وأهداف : اثالًث 

                                                                                                                                                                                                    :الرؤية

 . الكليةالعمل على جودة التعليم باالستعانة مبستشارين من خارج 
       Working on the quality of education with consultants from outside the 

college. 

 
 

                                       الرسالة:                                                                 

بني الكلية  واالستعانة مبستشارين، وبناء شراكاتتطوير برامج الكلية مبا يتناسب مع سوق العمل 

 واملؤسسات العامة واحلكومة والقطاع اخلاص.

 Developing the College's programs in line with the labour market, 

engage consultants, and build partnerships between the College, 

public institutions, the Government and the private sector. 

    :هدافاأل

                                                                                                          يهدف اجمللس االستشاري إىل:

متابعة جودة التعليم يف برامج الكلية باالستعانة باملستشارين يف القطاعات احلكومية  .1

                                والعامة.                                                              

 التعرف على املشاكل املوجودة يف الربامج األكادميية.                                                                   .2

 وضع احللول املناسبة ملعاجلة املشاكل األكادميية.                                                            .3

                          وضع خطط مستقبلية لفتح مسارات أو برامج أخرى مبا يتناسب مع سوق العمل.                                                           .4

 مواصفات اخلرجيات مبا يتناسب مع سوق العمل.                                                    .5
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 اقرتاح آليات لتوفري الدعم.                                                                                               .6

                 بحثي واألكادميي واإلداري بالكلية.                                                                                            اقرتاح أساليب جديدة لتحسني مستوى األداء ال .7

 املساعدة يف ربط الكلية وبراجمها األكادميية باجملتمع احمللي. .8

             اقرتاح آليات لزيادة فاعلية النشاطات الالصفية بالكلية..  9     

توجيهات اإلدارة العامة باجلامعة مبا  يف ضوء تقديم توصيات حول خطة الكلية املستقبلية. 10    

 يكفل حتقيق الرؤية والرسالة واألهداف.       

 

1. Monitoring the quality of education in the College's programmes 

with the help of consultants in government and public sectors. 

2. Identifying problems in academic programs. 

3. Developing appropriate solutions to address academic problems. 

4. Developing future plans to open other routes or programmes 

commensurate with the labour market. 

5. The profile of female graduates is commensurate with the labour 

market. 

6. Propose mechanisms to provide support.  

7. Propose new methods to improve the level of research, academic 

and management performance of the College. 

8. Assisting in linking the college and its academic programs with the 

local community. 

9. Suggesting mechanisms to increase the effectiveness of the extra-

curricular activities in the college . 

10. Make recommendations about the college's future plan  In light of 

the University's public administration directives to ensure the 

achievement of the vision, mission and goals. 
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 :مهام اجمللس االستشاري :ارابًع

 :مهام اجمللس االستشاري يف تتمثل 

 .ة املستقبليةكليحول خطة ال تخصصةاملاالستشارات تقديم  .1

 دعم جهود الكلية يف تعزيز ميزتها التنافسية ومكانتها على الصعيد احمللي. .2

 الكلية مع املؤسسات األكادميية والصناعية احمللية.تفعيل شراكات  .3

وقطاعات اجملتمع  كليةمشروعات مشرتكة بني ال إلقامةيف وضع آلية للتنسيق  االسهام .4

 حلول ملشكالت اجملتمع بصورة تكاملية.إجياد بهدف 

يف ضوء النظام  املشورة يف القضايا ذات التأثري املباشر على التوجهات املستقبلية تقديم .5

 .اجلديد للجامعات

 املواءمة بني خمرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل. .6

 .واإلدارية الربامج البحثية واألكادمييةتطوير اقرتاح آليات لإلسهام يف  .7

  .اقرتاح مبادرات تطويرية جديدة للكلية .8

 .أساليب لرفع مستوى اجلودة الداخلية اقرتاح .9
 

 :تشكيل اجمللس االستشاري :خامًسا

من قبل سعادة عميدة الكلية رئيسة اجمللس االستشاري املرشحات املرشحون/ اختيار  تمي    

 عن طريق قياس مدى توافر املهارات املتمثلة يف مهام اجمللس. ويتم عن طريق:

 واجلماعية.املقابالت الفردية 

 كالسرية الذاتية، اخلربات، املشاركات، األحباث العلمية، وحنوها. جنازاتفحص اإل

يتم عرض سعادة عميدة ويتم اعتماد قرار تشكيل اجمللس االستشاري مبجلس الكلية، كما 

رئيسة اجمللس االستشاري املقرتحات واملبادرات املقدمة من اجمللس االستشاري على والكلية 

 كلية.جملس ال
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 :االستشارياجمللس  أعضاء: سادًسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة االسم م

 ورئيسة اجمللس االستشاري عميدة الكلية د/ مليحة بنت حممد القحطاني 1

 نائب الرئيس -واجلودة بحث العلميوكيلة الدراسات العليا وال د/ معامل بنت حسن املعلم 2

 التدريس بكلية الرتبية باخلرجعضو هيئة  بن فرح ضو حعبد الفتا.د/ أ 3

 وكيلة اجلودة جبامعة امللك سعود د/ حنان بنت عبدالعزيز العليانأ. 4

 رئيس جملس إدارة جدير للتعليم والتدريب والتوظيف واالستشارات د/ ناصر محاد اجلعيدي 5

 بكلية الرتبية بالدمل رئيسة وحدة البحث العلمي عبده السيد تسحر بند/  6

 مديرة مكتب التعليم بالدمل أ/ وفاء بنت عبدالعزيز الدهمش 7

 مدير العالقات العامة واإلعالم يف بلدية الدمل أ/ عبداهلل بن ضحوي العنزي 8

 رئيسة جلان سيدات األعمال بالغرفة التجارية والصناعية باخلرج أ/ هيا بنت حممد اجلربين 9

 مدير جمموعة شركات النمو العالي أ/ سامي شنني القمقوم 10

 مديرة مدرسة دار العلوم األهلية أ/ اميان بنت عبدالرمحن العتيق 11

 مدير عام أكادميية التدريب النوعي أ/ خالد بن عبداهلل احلربي 12
 

 أ/ سارة بنت عبداهلل اخلزيم 13
مديرة صالون سارة الثقايف عضو جملس إدارة أول مجعية مهنية 

 للمكتبات وزارة الثقافة
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 اإلداري والتنظيمي للكلية: ل: اهليكسابًعا
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 ومدته:االستشاري : اجتماعات اجمللس اثامًن

 مرتني على األقل سنويًا.سعادة عميدة الكلية ه تجيتمع اجمللس بدعوة من رئيس   

 اجمللس داخل الكلية أو خارجها، كما جيوز له دعوة من يرى من خارججيوز عقد جلسات 

 اجمللس حلضور جلساته.

 تكون مدة اجمللس عامني قابلة للتجديد.
 

 :ستشارياالات اجمللس صالحي: اًعسات        

 فقط. االستشاري هيئة استشارية وتوصياته مرشدة للكليةاجمللس يعترب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


