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Introduction       المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
آلهوالصالة والسالم على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى 

:وبعد, وصحبه أجمعين
أهيل نقدم بين أيديكم الدليل التنظيمي لكلية الصحة وعلوم الت

اف بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن والمتضمن رؤية ورسالة واهد
مهام الكلية و الهيكل التنظيمي الموحد للكليات الصحية وتوضيح

.على حده و ايميالت التواصلكل إدارة
ين هذا ونرجو ان نكون قد وفقنا في تقديمه بالصورة المرجوة سائل

ضة المستوى المطلوب والمساهمة في نهالله التوفيق لتحقيق
لك الكلية تحت قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الم

مير سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األ
.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورعاهم 

ه يوفقنا اللكما أمل ان يكون هذا العمل نافعا ومفيدا للجميع و أن 
.رب العالمينالحمدللهو اخر دعونا أن يرضاهلما يحبه و جميعا 



ى ُيعد القطاع الصحي من الركائز األساسية التي يستند عليها أي مجتمع, ويعكس مد

التقدم الحضاري والتطور العلمي لديها, ولهذا الهدف جاءت كلية الصحة وعلوم التأهيل

لتكون إحدى الصروح العلمية األساسية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بهدف

هيل, إعداد وتأهيل وتخريج الكوادر المؤهلة تأهياًل علمياً ومهنياً في مجال الصحة وعلوم التأ

ع بقية لتلبية احتياجات المجتمع في هذا المجال وتأكيد دورها في تنمية المجتمع تكاماًل م

.العلوم والتخصصات

وببرنامج واحد ( كلية العالج الطبيعي ) هـ تحت مسمى 1429انطلقت الكلية مبتدئًة بتاريخ 

هـ من كلية 1434/ 1433فقط وهو برنامج العالج الطبيعي وتم إعادة هيكلة الكلية عام 

:ة هيأقسام رئيسيالعالج الطبيعي إلى كلية الصحة وعلوم التأهيل, وتضم حاليا أربعة

.قسم علوم التأهيل-1

.قسم العلوم اإلشعاعية-2

.قسم علوم االتصال الصحي-3

املقدمةقسم علوم الصحة-4

An introduction to the College of Health and Rehabilitation Sciences         نبذة تعريفية عن كلية الصحة وعلوم التأهيل



الرؤية

الرسالة

ة ان تكون منارة في البناء المعرفي تسهم في التنمية الصحي
المستدامة

اعداد كوادر تنافسية مؤهلة على المستوى المعرفي والمهني 
مجتمعوالبحثي وفقا ألحدث المعايير  لتطوير الرعاية الصحية وخدمة ال

األهداف
ادرات تأهيل كوادر متخصصة في مجاالت العلوم الصحية والتأهيلية ق•

على الممارسة المهنية وفق أحدث المعايير
ية الحديثةتعزيز التعليم والتعلم المستمر واالبتكار وفق وسائل التقن•
سة انتاج بحوث في مجال الرعاية الصحية تسهم في تطبيق الممار•

المبنية على البراهين 
التعاون االسهام بفاعلية في تحسين الصحة وجودة الحياة للمجتمع ب•

مع القطاعات ذات الصلة

Vision and Mission and Objectives      الرؤية والرسالة واألهداف

Be a beacon in knowledge building that contribute to sustainable health
development

Vision

Mission

Objectives

Prepare competent cadres, qualified on the levels of knowledge, 
profession and research in accordance with the latest standards for the
development of health care and community service

• Qualify specialized cadres in the fields of health and rehabilitation
sciences capable of professional practice according to the latest
standards

• Promote education, continuous learning, and innovation according to
modern technology

• Produce researches in the field of healthcare that contribute to the
application of evidence-based practice .

• Contribute effectively to improving community's health and quality of
life in collaboration with relevant sectors



The unified organizational structure of health colleges    الهيكل التنظيمي الموحد للكليات الصحية

إدارة الخدمات  مكتب العميدة
الطالبية

إدارة الكفاءة اإلداريةوكالة الكلية للبحث واالبتكار واألعمال

عميدة الكلية

مجلس الكلية

المجلس الطالبي

إدارة الشؤون 
التعليمية

قسم علوم 
الصحة

وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

إدارة المعامل 
ومصادر التعلم

ادارة جودة
التعليم والتعلم

إدارة الشراكات 
والمسؤولية
المجتمعية

وحدة الشؤون 
اإلدارية والمالية

وحدة الموارد 
البشرية

وحدة االتصاالت 
اإلدارية

المجلس االستشاري

مكتب األعمال
المشاريعوإدارة

وحدة التعليم 
االلكتروني

إدارة برامج 
الدراسات العليا

مركز األبحاث 
واالبتكار

ريةوكالة الكلية للتدريب والشؤون السريقسم التأهيل

وحدة الممارسة 
والرخص المهنية

إدارة التدريب 
واالمتياز

إدارة البيانات 
وقياس األداء

قسم االتصال 
الصحي

قسم العلوم 
االشعاعية



مجلس الكلية
College Board



تشكيل المجلس

عميدة الكلية: الرئيس•
وكيلة الكلية للبحث واالبتكار واالعمال: امينة المجلس•
الوكيالت ورئيسات األقسام: األعضاء•
م بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة ت: العضوية•

انضمام عميدة كلية التمريض ومديرة إدارة الشراكات في الجامعة 
لعضوية المجلس

مديرة مكتب العميدة : سكرتيرة المجلس•

تنظيم المجلس

ثي يجتمع مجلس الكلية مرتين كل شهر وال يصح االجتماع إال بحضور ثل•
يرجح أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي

الجانب الذي فيه الرئيس
ل تعد قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيسة الجامعة خال•

من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترضت عليها أعادتها إلى( خمسة عشر يوما  )
مجلس الكلية لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه فتحال 

ادية القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة ع
قراره في أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، و

.ذلك نهائي

Board Organization
• The College Board meets twice a month, and the meeting is not valid unless two-

thirds of its members are present. Its decisions are issued by a majority vote of 
the attending members. In case of equality, the side in which the president is on 
will prevail.

• The resolutions of the Board will be regarded as executable unless objected 
thereto by Her Excellency the president of the university within fifteen (15) days of 
the date of delivery to her. If the president objects to a resolution, such resolution 
will be returned to the board, amplified by the president’s point of view for 
reconsideration. If the board still maintains its own opinion, the contested decision 
of subject objection will be referred to the University Board for resolution in its 
first ordinary or extraordinary session to be held. The University Board may 
either uphold or otherwise amend or revoke the resolution. The related decision 
of the University Board will be final and binding.

       College Boardمجلس الكلية

• Chair of the board: Dean 
• Secretary of the board: vice dean of for research, innovation, 

and entrepreneurship
• Members: vice deans and department chairpersons
• Additional Members: Based on the proposal of the College Council 

and the approval of the University Council, the Dean of the College 
of Nursing and the Director of the Partnerships Department at the 
University joined the membership of the board.

Organization of the Board

Chrs-cbc@pnu.edu.sa
للتواصل



مهام المجلس

.التوصية باعتماد الخطة اإلستراتيجية للكلية•
. التوصية باعتماد الالئحة التنفيذية الداخلية للكلية•
التوصية باعتماد مواضيع الشؤون االكاديمية•
التوصية باعتماد مواضيع البحث واالبتكار واالعمال •
التوصية باعتماد مواضيع التدريب والشؤون السريرية •
التوصية باعتماد مواضيع االبتعاث•
التوصية باعتماد مواضيع الموارد البشرية•
البت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس•

.الجامعة فيما عدا ذلك
كلية النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه أو عميد ال•

.للدراسة وإبداء الرأي

• Recommend the approval of the college’s strategic plan in 
accordance with the university’s overall strategic plans.

• Recommend approval of the internal executive rules and 
bylaws of the college.

• Recommend the approval of academic affairs topics
• Recommending the approval of research, innovation and 

business affair topics
• Recommending the approval of training and clinical affair 

topics
• Recommending the approval of scholarship topics
• Recommending the approval of human resources topics
• Resolve any student issues that fall within its jurisdiction 

and refer any issue
• other than that to the University Board.
• Consider any other issues referred to it by the University 

Board, its president or
• the college dean for review and opinion.

College Board Duties 

       College Boardمجلس الكلية



أمينة مجلس الكلية
هي إحدى الوكيالت في الكلية  تتولى أمانة المجلس بترشيح من 

.عميدة الكلية
مهام أمينة مجلس الكلية

مهام سكرتيرة مجلس الكلية 

استالم المواضيع المراد عرضها على المجلس •
جدولة اجتماعات مجلس الكلية بشكل دوري على العام الدراسي، وإحاطة رئيسات •

.األقسام التعليمية بذلك
اإلشراف على إعداد جدول أعمال جلسات مجلس الكلية وتعميمه على أعضاء المجلس•

.  بالتنسيق مع عميدة الكلية
يع اإلشراف على تسجيل حضور أعضاء هيئة التدريس لجلسات المجلس وإرفاق توق•

.  ةحضور الجلسة مع محضر الجلسة، والتأكد من اكتمال النصاب قبل البدء بالجلس
.التأكد من صحة المستندات المؤيدة للتوصية للمواضيع التي تمت مناقشتها•
.  اإلشراف على عمليات التصويت أثناء جلسات المجلس•
.تحرير محاضر الجلسات فور االنتهاء من كل جلسة ثم رفعها إلى عميدة الكلية•

استالم المواضيع المراد عرضها على المجلس•
رفع المواضيع على نظام المجالس االلكتروني•
دعوة األعضاء الجتماعات المجلس الكترونيا•
استكمال اإلجراءات الخاصة بصرف مكافآت أعضاء المجلس•
.أرشفة محاضر المجلس للرجوع إليها عند الحاجة•

One of the vice deans in the college assumes the secretariat of the 
council and nominated by the dean of the college.

Secretary of the College Board

• Receive the topics to be presented to the board
• Schedule the meetings of the college board periodically over the academic year, 

and inform the chairpersons of the academic departments.
• Supervise the preparation of the agenda of the college board sessions and circulate 

it to the members of the council in coordination with the dean of the college.
• Supervise the recording of the attendance of faculty members for the council's 

sessions, attach the signature of the session's attendance with the session's 
minutes, and make sure that a quorum is complete before the session begins.

• Ensure the validity of the documents supporting the recommendation for the topics 
discussed.

• Supervise the voting operations during the board’s sessions.
• Edit the minutes of the sessions upon completion of each session and submitt them 

to the Dean of the College.

Duties of the Secretary of the College Board

• Receive the topics to be presented to the board
• Upload the topics on the electronic councils system
• Invite members to board meetings electronically
• Complete the procedures for disbursing council members' rewards
• Archive the board’s minutes for reference when needed.

Duties of the Secretary of the College Board

       College Boardمجلس الكلية



عميدة الكلية
College Dean



عميدة الكلية
ية و هي عضو من أعضاء هيئة التدريس السعوديات المتميزات بالكفاءة العلم

،  ة الجامعةتعين بقرار من وزير التعليم بناء على ترشيح رئيس، اإلدارية بالكلية 
ة واإلدارية تتولى إدارة الشؤون العلمي. ويكون التعيين لمدة عامين قابلة للتجديد

.والمالية للكلية أو المعهد في حدود النظام ولوائحه 

مهام عميدة الكلية

.تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية•
.  اإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية للكلية واعتمادها•
هااالشراف على مواضيع الشؤون االكاديمية واإلدارات والوحدات التابعة ل•
االشراف على مواضيع الدراسات العليا والبحث العلمي•
االشراف على مواضيع التدريب والشؤون السريرية•
.  اإلشراف على سير العملية التعليمية في الكلية•
وحدات تقييم أداء وكالء الكلية ورؤساء األقسام التعليمية ومدراء ورؤساء ال•

. التابعة لها
من اعتماد تكليف منسقات الكلية مع تحديد مهامهن وما يترتب عليهن•

.  مسؤوليات
.  اإلشراف على إدارة شؤون الكلية اإلدارية والمالية•
لية من التنسيق مع اإلدارة العامة للموارد البشرية الستقطاب احتياجات الك•

.أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية
.  اإلشراف على جودة الخدمات المقدمة لطالبات الكلية•
مع تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها، والعمل على إقامة روابط أكاديمية•

.  مؤسسات تعليمية خارجية

Collage Dean        عميدة الكلية

A member of the Saudi faculty members who are distinguished with scientific and 
administrative competence in the college. She is appointed by a decision of the 
Minister of Education based on the nomination of the Excellency the President of the 
University. The appointment is for a renewable period of two years. It manages the 
academic, administrative and financial affairs of the college in accordance with the 
organizational regulations and system.

Collage Dean

Dean Duties 

• Implement the decisions of the University Council in relation to the College.
• Supervise the preparation and approval of the college's strategic plan.
• Supervise the topics of academic affairs and its departments and units
• Supervise the subjects of graduate studies and scientific research
• Supervise the topic of training and clinical affairs
• Supervise the progress of the educational process in the college.
• Evaluate the performance of college vice-deans, chairpersons of academic 

departments, directors, and heads of its affiliated units.
• Approve the assignment of the college coordinators and specify their tasks and 

responsibilities.
• Supervise the college's administrative and financial affairs.
• Coordinate with the General Administration of Human Resources to attract the 

college's needs from the members of the educational and administrative staff.
• Supervise the quality of services provided to college students.
• Represent the college inside and outside the university and working to establish 

academic links with external educational institutions.



وتنفيذ استالم جميع المراسالت واالتصاالت الواردة لعميدة الكلية وعرضها على العميدة•
.توجيهاتها بشأنها

هاإعداد المراسالت واالتصاالت الصادرة وفقا لتوجيهات عميدة الكلية ومتابعة إجراءات•
متابعة البريد السري للكلية •
فة إعداد المكاتبات والدعوات لالجتماعات التي ترغب عميدة الكلية في عقدها واتخاذ كا•

.الترتيبات المطلوبة لها ومتابعتها
طة بهتبليغ ما يصدر من عميد الكلية من تعليمات وتوجيهات للوحدات اإلدارية المرتب•
جاعها تنظيم وحفظ المراسالت واألوراق الخاصة بالمكتب بالطريقة التي تسهل استر•

.  واالستفادة منها
.مة بذلكمتابعة جميع المعامالت التي توجه عميدة الكلية بمتابعتها وإعداد التقارير الالز•

مهام مديرة مكتب عميدة  الكلية

مهام سكرتيرة مكتب عميدة  الكلية
متابعة بريد الكلية •
تنظيم مواعيد المقابالت واالجتماعات والزيارات لعميد الكلية•
مة بشأنهااستقبال االتصاالت الهاتفية الواردة لعميد الكلية واتخاذ اإلجراءات الالز•
ميدة استقبال جميع الخطابات التي تحتاج لختم الكلية وفقا لتوجيهات الع•

ومتابعة إجراءات تصديرها 
استقبال الزوار والمراجعين لعميد الكلية•
تأدية ما يسند إليه من أعمال من قبل عميدة الكلية•

Collage Dean        عميدة الكلية

• Receive all correspondence and communications and present them to the Dean of the 
College, and implement her directives regarding them.

• Prepare correspondence and communications issued in accordance with the 
directions of the Dean of the College and follow up on its procedures

• Follow up the confidential mail of the college
• Prepare correspondence and invitations for the meetings that the dean of the college 

wishes to hold, and make all the arrangements required for them and follow up.
• Report the instructions and directives issued by the dean of the college to the 

administrative units associated with it
• Organize and archive the office's correspondence and papers in a way that facilitates 

their retrieval and use.
• Follow up on all the transactions that the dean of the college directs to follow up and 

prepare the necessary reports.

Duties of the Dean's Office Manager

• Follow up on the college's email
• Organize interviews, meetings and visits to the Dean of the College
• Receive incoming telephone calls to the Dean of the College and take the 

necessary actions regarding them
• Receive all letters that need to be stamped by the college in accordance with the 

dean's directives and following up on their export procedures
• Receive visitors and auditors for the Dean of the College
• Perform extra duties assigned by the Dean of the College

Duties of the Dean's Office Secretary

Chrs@pnu.edu.sa
للتواصل



المجالس التابعة للكلية
College Boards



المجلس االستشاري 

هو مجلس تنشئه الكلية يتكون من أعضاء من ذوي خبرة 
وكفاءة في المجتمع وممثلي القطاع العام والخاص من سوق 

ف العمل,  بهدف تحقيق التعاون بين الكلية والمجتمع وتوظي
لة خبرات أعضاء المجلس في كل ما من شأنه تحقيق رؤية ورسا

عم وأهداف الكلية؛ بإبداء التوصيات لتطوير مخرجات الكلية ود
.سبل التعاون والشراكة مع الجهات ذات العالقة

تشكيل المجلس

الكلية حاليا بصدد تشكيل أعضاء للمجلس 

Boards      المجالس

Advisory Board

A council established by the college consisting of members 
with experience and competence in the community and 
representatives of the public and private sectors from the 
labor market, with the aim of achieving cooperation between 
the college and the community and employing the expertise 
of the council members in everything that would achieve the 
college’s vision, mission and objectives; to make 
recommendations to develop the outputs of the college and 
to support ways of cooperation and partnership with the 
relevant authorities.

The college is currently in the process of forming 
members for the council

Board Organization



المجلس الطالبي

تشكيل المجلس

ي القرار هو مجلس تنشئه الكلية بهدف تحقيق المشاركة الطالبية الفعالة ف
الجامعي, وتلمس وجهات نظرهن حيال ما يقدم لهن من أنشطة منهجية 

. لتطوير العملية التعليمية واألكاديمية, والمنهجية

عميدة الكلية                                   : الرئيسة •     
مديرة إدارة الخدمات الطالبية•     
وكيلة الكلية للشؤون التعليمية •     
طالبات ممثالت لكل قسم من أقسام الكلية يتم ترشيحهن من مجلس•     

القسم

مهام المجلس الطالبي

.نقل مقترحات الطالبات ومرئياتهن إلى عميدة الكلية•
.تمثيل طالبات الكلية في االجتماعات والمناسبات ذات العالقة•
ي إثراء تقديم الدعم والمساعدة األكاديمية للطالبات في الكلية واإلسهام ف•

.التجربة الطالبية
.اإلسهام في تطوير البرامج والمناهج وفق متطلبات سوق العمل•
.تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم استشراف مستقبل الكلية•

Students Council
It is a council established by the college with the aim of achieving effective 
student participation in the university decision, and seeking their views on the 
methodological and extracurricular activities offered to them, to develop the 
educational and academic process.

Board Organization
• Principal: Dean of the College
• Members: Director of Student Services, Vice Dean for Academic Affairs, and
students representing each department of the college that are nominated by the 
department council.

Responsibilities and Duties

Boards      المجالس

• Transfer the students' suggestions and views to the Dean of the College.
• Represent college students in meetings and related events.
• Provide academic support and assistance to students and contribut in enriching 

the student experience.
• Contribute to the development of programs and curricula in accordance with the 

requirements of the labor market.
• Submit proposals for everything that serves to foresee the future of the college.



الكيانات اإلدارية التابعة للعميدة
Administrative entities affiliated with the Dean



إدارة الخدمات الطالبية

ة هي عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية السعوديات المتميزات بالكفاءة العلمي
شيح تعين بقرار من سعادة مديرة اإلدارة العامة للموارد البشرية بتر. واإلدارية

.من عميدة الكلية ويكون التعيين لمدة عام قابل للتجديد

مديرة الخدمات الطالبية

مهام إدارة الخدمات الطالبية

Director of Student Services 

Responsibilities and Duties

Administration of Student Services 

A member of the Saudi administrative faculty with outstanding 
scientific and administrative competence. Nominated by the Dean of 
the College and appointed by a decision from the Director of the 
General Administration of Human Resources for one year subject to 
renewal.

• Initiate administrative procedures related to students affairs, 
and complete all services required.

• Supervise the activities of student clubs, student events, 
competitions and theater in the college in coordination with 
the Deanship of Student Affairs.

• Supervise student volunteer work in coordination with 
“Noura Atta Incubator”.

• Provide support services - subsidies and advances - student 
rights - skills registry services - student employment - safes

• Provide psychological and social counseling services and 
services for students with disabilities.

• Provide skill support and vocational guidance for students and 
graduates in coordination with the Student and Vocational 
Support Center at the university and the Guidance and 
Employment Unit at the college.

College Administration Departments      الكيانات اإلدارية التابعة للعميدة

بة من مباشرة اإلجراءات اإلدارية الخاصة بشؤون الطالبات، وإنهاء جميع ما يخص الطل•
.خدمات

المسرح اإلشراف على أنشطة األندية الطالبية والفعاليات والمسابقات الطالبية و•
.بالكلية بالتنسيق مع عمادة شؤون الطالبات

.اإلشراف على العمل التطوعي الطالبي بالتنسيق مع حاضنة نورة العطاء•
خدمات –الحقوق الطالبية –اإلعانات والسلف -تقديم الخدمات المساندة •

الخزائن-التشغيل الطالبي-السجل المهاري 
ت تقديم خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي والخدمات المقدمة للطالبات ذوا•

.اإلعاقة
مركز تقديم الدعم المهاري واإلرشاد المهني للطالبات والخريجات بالتنسيق مع•

.الدعم الطالبي و المهني بالجامعة ووحدة االرشاد والتوظيف بالكلية

Chrs-vdsa@pnu.edu.sa
للتواصل



إدارة البيانات وقياس األداء

.  اإلداريةهي عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية السعوديات المتميزات بالكفاءة العلمية و
يدة تعين بقرار من سعادة مديرة اإلدارة العامة للموارد البشرية بترشيح من عم

.الكلية ويكون التعيين لمدة عام قابل للتجديد

مديرة البيانات وقياس األداء

مهام إدارة البيانات وقياس األداء

Administration of Data and 
Performance Measurement

Director of Data and 
performance Measurement

Responsibilities and Dutie

A member of the Saudi administrative faculty with outstanding scientific 
and administrative competence. Nominated by the Dean of the College and 
appointed by a decision from the Director of the General Administration of 
Human Resources for one year subject to renewal.

• Prepare periodic and annual performance and achievement reports in 
the college, collect and document data, analyz results, make 
recommendations, supervise their printing and save it in various 
templates, and keep the college's data archived.

• Collect, reviewe and analyz information, statistics and performance 
indicators for the college.

• Prepare performance reports for the college and present it to the 
academic departments periodically.

• Provide the necessary data to the competent authorities.
• Coordinate with the Decision Support Department.

حليل إعداد تقارير األداء واإلنجاز الدورية والسنوية في الكلية وتوثيقها وإخراجها وت•
والب واإلشراف على طباعتها وحفظها في الق، نتائجها وتقديم التوصيات بشأنها

.المختلفة، وحفظ البيانات الخاصة بالكلية
جمع المعلومات واإلحصاءات ومؤشرات قياس األداء الخاصة بالكلية ومراجعتها •

.وتحليلها
.  وريإعداد تقارير األداء الخاصة بالكلية وعرضها على األقسام األكاديمية بشكل د•
.  توفير البيانات الالزمة لجهات االختصاص•
.التنسيق مع إدارة دعم اتخاذ القرار•

College Administration Departments      الكيانات اإلدارية التابعة للعميدة

Chrs-dpm@pnu.edu.sa
للتواصل



College Vice Deanshipsوكاالت الكلية  

وكالة الكلية للشؤون االكاديمية
Vice Dean for Academic Affairs

وكالة الكلية للبحث و االبتكار وريادة االعمال
College Vice Deanship for Research, 

Innovation and Entrepreneurship

وكالة الكلية للتدريب و الشؤون السريرية
Vice Dean for Training and Clinical 

Affairs



الوكيالت

هي عضو من أعضاء هيئة التدريس السعوديات المتميزات 
لجامعة تعين بقرار من معالي رئيسة ا. بالكفاءة العلمية واإلدارية

امين بناء على ترشيح من عميدة الكلية ويكون التعيين لمدة ع
.قابلة للتجديد

مديرات اإلدارات والوحدات

هي عضو من أعضاء الهيئة التعليمية او االدارية السعوديات
ة تعين بقرار من عميد. المتميزات بالكفاءة العلمية واإلدارية

.  الكلية

College Vice Deanshipsوكاالت الكلية   

Vice Deans

Heads of departments and units

A member of the Saudi faculty of distinguished scientific 
and administrative competence. Appointed by a decision of 
her Excellency the President of the University based on the 
nomination of the Dean of the College. The appointment is 
for a period of two years, subject to renewal.

A member of the Saudi educational or administrative faculty, 
who are distinguished with scientific and administrative 
competence. Appointed by a decision from the dean of the 
college.



وكالة الكلية للشؤون االكاديمية
Vice Dean for Academic Affairs     



مهام وكيلة الكلية للشؤون 
االكاديمية 

Vice Dean for Academic Affairs       وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

اإلشراف على إعداد الخطة السنوية لوكالة الكلية للشؤون االكاديمية•
.ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها

بارات اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة لالئحة الدراسة واالخت•
.والتأكد من تطبيقها

طها اإلشراف على الوحدات التابعة للوكالة في الهيكل التنظيمي وبناء خط•
.  ومتابعة سير أعمالها

.اإلشراف على البرامج األكاديمية على مستوى الكلية•
.  اإلشراف على سير العملية األكاديمية في الكلية•
عايير اإلشراف على متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة في الكلية وااللتزام بم•

.االعتماد األكاديمي

Duties of the Vice Dean

• Supervise the preparation of the annual plan for Academic 
Affairs and follow up the implementation after approval.

• Supervise the implementation and compliance of the 
regulations and rules governing the study and examination 
regulations and ensure their application.

• Supervise the organizational structure units, build their plans, 
and follow up on the progress of their work.

• Supervise academic programs at the college level.
• Supervise the academic process in the college.
• Supervise the follow-up of the implementation of the quality 

management system in the college and adherence to 
academic accreditation standards.

Chrs-aa@pnu.edu.sa
للتواصل



.متابعة التسجيل والجداول ورفع تقاريرها•
.  متابعة سير االختبارات ورفع تقاريرها•
.  متابعة سير العملية التعليمية ورفع تقاريرها•
إعداد خطة لإلرشاد األكاديمي بالتعاون مع األقسام األكاديمية •

.  ومتابعة تنفيذها
.  اإلشراف على برنامج المستجدات•
ة التعثر، المعادالت، قائم)تفعيل أعمال لجان العملية التعليمية •

(. العميد

 Administration ofإدارة الشؤون التعليمية
Educational Affairs

• Follow up the registration and schedules and submit their 
reports.

• Follow up the progress of the exams and submit their 
reports.

• Follow up the progress of the educational process and submit 
its reports.

• Prepare a plan for academic advisory in cooperation with 
academic departments and following up on its 
implementation.

• Supervise freshmen (first year students) programs.
• Activate the work of the educational process committees 

(deprivation and stumbling, equivalence, dean's list … etc).

Vice Dean for Academic Affairs       وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

Chrs-dea@pnu.edu.sa
للتواصل



ع والتنسيق في ذلك مالبانرادخال الجداول الدراسية في نظام •
األقسام العلمية والكليات األخرى بالتعاون مع عمادة القبول 

.والتسجيل ووحدة التسجيل والجداول بالكلية
تسهيل مهمة تسجيل الطالبات في المقررات الدراسية •
كذلك توفير المساعدة للطالبات في التأجيل واالعتذار عن الدراسة و•

.عمليات الحذف واإلضافة وفقا للوائح واألنظمة
ام اإلشراف على جداول االختبارات النهائية بالتنسيق مع األقس•

.العلمية وعمادة القبول والتسجيل
يها اإلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإل•

.وبين األقسام العلمية
.اإلشراف على عملية معادلة المقررات الدراسية•
ربط المرشدات االكاديميات بالطالبات •

 Admission andوحدة القبول و التسجيل
Registration Unit

• Entere the programs study schedules into the banner 
system and coordinating with the academic departments 
and other colleges in cooperation with the Deanship of 
Admission and Registration and the Registration and 
Schedules Unit at the college.

• Facilitate the task of registering the students in academic 
courses

• Provide assistance to students in postponing and apologizing 
for studying, as well as deletion and addition process in 
accordance with the rules and regulations.

• Supervise the final exams schedules in coordination with 
the academic departments and the Deanship of Admission 
and Registration.

• Supervise the application of admission and transfer from 
and to the college and between academic departments.

• Supervise the course equivalency process.
• Connect academic advisors with the students in the system

Vice Dean for Academic Affairs       وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

Chrs-sa@pnu.edu.sa
للتواصل



استالم قائمة الطالب الجدد وتوزيعهم على أعضاء هيئة التدريس•
.في البرامج

هم مخاطبة المرشدين األكاديميين عند توزيع قوائم اإلرشاد علي•
بتنظيم عملهم في اإلرشاد 

ة توجيه المرشدين األكاديميين في البرامج لعمل اجتماعات دوري•
للطالب الذين يرشدهم ليتعرف من خالل االجتماعات على سير 
الطالب ومدى تقدمهم ومحاولة المساعدة في حل المشكالت 

.واكتشاف الحاالت التي تحتاج للمساعدة
الب توجيه المرشدين األكاديميين في البرنامج بالتعرف على الط•

يحصلون المتميزين وتشجيعهم وتحفيزهم وإعالمهم بالميزات التي س
.عليها وفق اآللية المعدة لذلك

ن دراسيا توجيه المرشدين األكاديميين بالتعرف على الطالب المتعثري•
ومن يعاني من مشاكل اجتماعية أو صحية أو نفسية ليقوموا 

برعايتهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم وإحالة من كان بحاجة إلى
.متخصص إلى مرشد الكلية

اد الطالب توجيه المرشدين األكاديميين بتخصيص لقاءات فردية إلرش•
.  المتعثرين

وحدة االرشاد األكاديمي

• Receive the list of new students and distribute them to 
the faculty members in the programs.

• Address academic advisors when distributing 
counseling lists in order to organize their counseling 
work

• Direct the academic advisors in the programs to hold 
periodic meetings for the students and monitor the 
progress of the students and provide help and discover 
cases that need assistance.

• Direct the academic advisors in the program to identify 
the distinguished students, encourage and motivate 
them, and inform them of the advantages that they will 
obtain according to the rules and regulations.

• Direct academic advisors to identify students who are 
academically stumbling and those who suffer from 
social, health or psychological problems in order to help 
them solve their problems and refer those who need a 
specialist to the college advisor.

• Direct academic advisors to allocate individual meetings 
to guide students who struggle academically.

Academic 
Advising unit

Vice Dean for Academic Affairs       وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

Chrs-ag@pnu.edu.sa
للتواصل



.  متابعة حصر البرامج والمقررات اإللكترونية داخل الكلية•
.توفير بيانات التواصل مع األعضاء والمنسقات للمقررات اإللكترونية•
.  دعم منسقات المقررات في حال وجود مشاكل تقنية•
ة من العمل على نشر التوعية بالتعلم اإللكتروني لكافة منسوبات الكلي•

.  أعضاء الهيئة التعليمية والطالبات
مع معالجة االستفسارات األولية من األعضاء والطالبات وتوجيههم للتواصل•

.الدعم الفني بإدارة التعليم اإللكتروني
ن أي التواصل بشكل مستمر مع ممثلة إدارة التعلم اإللكتروني والتبليغ ع•

. مشاكل أو صعوبات لديهم بالكلية
رفع التقارير الدورية الخاصة بتطوير المقررات والتفعيل إلدارة التعلم•

.  اإللكتروني
.ةالتنسيق لعقد اللقاءات التعريفية ولقاءات التهيئة لطالبات الكلي•

E-learning unitوحدة التعليم اإللكتروني

• Follow up the inventory of electronic programs and courses 
within the college.

• Provide the communication information with faculty members 
and coordinators of the electronic courses.

• Support the course coordinators in the event of technical 
problems.

• Increase the awareness of e-learning for all faculty members 
and students.

• Handle initial inquiries from members and students and direct 
them to the technical support in the E-Learning Department.

• Communicate regularly with the representative of the E-
Learning Department and report any problems or difficulties in 
the college.

• Submit periodic reports on course development and activation 
to the E-Learning Department.

• Coordinate to hold introductory and induction meetings for 
college students.

Vice Dean for Academic Affairs       وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

Chrs-elu@pnu.edu.sa
للتواصل



جهيزات اإلشراف على معامل الكلية وجرد محتوياتها مع تقييم حالة الت•
.وتوفير الصيانة لها بشكل دوري

اإلشراف على تطبيق إجراءات السالمة في المعامل •
توفير احتياج المعامل من المستهلكات •
تياج اإلشراف على مكتبة الكلية وتوفير وتحديث المراجع حسب اح•

الكلية 

 Administration of Laboratories andإدارة المعامل ومصادر التعلم
Learning Resources 

• Supervise the college laboratories, perform regular 
inventorying to their contents, evaluate the state of 
the equipment and provide periodic maintenance.

• Supervise the application of safety procedures in 
laboratories

• Provide the laboratories' needs of consumables
• Supervise the college library and provide and update 

references according to the college's needs.

Vice Dean for Academic Affairs       وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

Chrs-lab@pnu.edu.sa
للتواصل



عد إعداد الخطة السنوية إلدارة جودة التعليم والتعلم ومتابعة تنفيذها ب•
.  اعتمادها

ية نشر ثقافة التميز في التعليم والتعلم وبناء قدرات منسوبات الكل•
بالتنسيق مع مركز التميز بالتعليم والتعلم 

الخارجية نشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي والترشيح للدورات الداخلية و•
في مجال جودة التعليم والتعلم بالتنسيق مع عمادة ضمان الجودة 

. واالعتماد األكاديمي
التحقق من اكتمال متطلبات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لجميع •

. برامج الكلية وأرشفتها الكترونيا  
. متابعة عمليات التطوير والتحسين المستمر لجميع برامج الكلية•
.األداءمتابعة أدوات القياس واالستبيانات الخاصة بالجودة لتقييم مؤشرات•

 Administration of Teaching and Learning Qualityإدارة جودة التعليم والتعلم 
Management 

• Prepare the annual plan for teaching and learning quality management 
and follow up the implementation after approval.

• Spread a culture of excellence in teaching and learning and build the 
capabilities of the faculty members in coordination with the Center for 
Excellence in Teaching and Learning

• Spread the culture of quality and academic accreditation and nominate 
faculty for internal and external courses in the field of teaching and 
learning quality in coordination with the Deanship of Quality Assurance 
and Academic Accreditation.

• Verify the completeness of the requirements for quality assurance and 
academic accreditation for all college programs and archive them 
electronically.

• Follow up on the continuous development and improvement of all 
college programs.

• Follow up on quality measurement tools and questionnaires 
• to evaluate performance indicators.

Vice Dean for Academic Affairs       وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

Chrs-quality@pnu.edu.sa
للتواصل



وكالة الكلية للبحث و االبتكار وريادة االعمال
College Vice Deanship for Research, 

Innovation and Entrepreneurship



مهام وكيلة الكلية للبحث واالبتكار وريادة األعمال  

College Vice Deanship for Research, Innovation and Entrepreneurship    وكالة الكلية للبحث واالبتكار وريادة األعمال

اإلشراف على الخطة السنوية للبحث العلمي للكلية المعتمدة من•
مجلس عمادة البحث العلمي 

.اإلشراف على برامج الدراسات العليا في الكلية واختباراتها ولجانها•
. إلشراف على الجمعيات العلمية والمجالت العلمية بالكلية•
.  اإلشراف على تنمية الشراكات وعالقات الكلية مع القطاعات الخارجية•
.  اإلشراف على استثمارات الكلية وأعمالها التطويرية والتخصصية•
عقد شراكات مع القطاعات المجتمعية والخدمية ذات العالقة والتفاعل•

البناء على أساس من الشراكة والمسؤولية المجتمعية 
مة اقتراح برامج دراسات عليا جديدة في الكلية أو تطوير البرامج القائ•

.بالتنسيق مع األقسام األكاديمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها
ية لدى دعم النشاطات العلمية في الكلية، وتطوير القدرات والمهارات البحث•

أعضاء هيئة التدريس
اإلشراف على عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية وتنفيذها•
ت تنظيم وتقديم دورات التعليم الطبي المستمر بما يتضمن ساعا•

. معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

Duties of the Vice Dean 

• Supervise the annual plan of scientific research for the college that is 
approved by the Council of the Deanship of Scientific Research

• Supervise the college's postgraduate programs, exams, and committees.
• Supervise the scientific societies and scientific journals in the college.
• Supervise the partnerships and college relations with external entities.
• Supervise the college's investments and its developmental and 

specialized works.
• Partnerships with the relevant community and service sectors on the 

social responsibilities.
• Suggest new postgraduate programs in the college or develop existing 

programs in coordination with academic departments and follow up on 
the implementation after approval.

• Support scientific activities in the college, and develop the research 
capabilities and skills of faculty members

• Supervise and implement scientific meetings, seminars and conferences
• Organize and provide continuing medical education courses, including 

accredited hours from the Saudi Commission for Health Specialties.

Chrs-ru@pnu.edu.sa
للتواصل



مركز األبحاث واالبتكار 

لكلية إعداد الخطة السنوية للبحث العلمي واألولويات البحثية ل•
بالتعاون مع األقسام ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من 

.مجلس عمادة البحث العلمي
تي تنمية ثقافة االبتكار في الكلية وتقديم الدعم اللوجس•

لكية والفني للمبتكرات بالتنسيق مع مركز االبتكار وإدارة الم
.  الفكرية في الجامعة

في متابعة سير األعمال البحثية ألعضاء هيئة التدريس, ومن•
حكمهم

االتصال والتنسيق مع مراكز البحث األخرى داخل الجامعة •
.وخارجها في كل ما له عالقة بطبيعة البحوث وتسويقها

College Vice Deanship for Research, Innovation and Entrepreneurship    وكالة الكلية للبحث واالبتكار وريادة األعمال

Research and Innovation Center

• Prepare the annual plan for scientific research and the college's 
research priorities in collaboration with the academic departments 
and follow up the implementation after approved by the Council of 
the Deanship of Scientific Research.

• Develop a culture of innovation in the college and providing 
logistical and technical support for innovations in coordination with 
the Innovation Center and the Intellectual Property Department at 
the university.

• Follow-up on the progress of the research work of faculty 
members.

• Communicate and coordinate with other research centers inside 
and outside the university in relation to the nature of research.

Chrs-rc@pnu.edu.sa
للتواصل



إدارة برامج الدراسات العليا

في متابعة شؤون الدراسات العليا والتحقق من استيفاء الشروط•
جميع اإلجراءات وضوابط الالئحة الموحدة للدراسات العليا في

.الجامعات وقواعدها التنفيذية في الجامعة
ءات متابعة الحاالت الطالبية وااللتزام والتحقق من تنفيذ اإلجرا•

األكاديمية ضمن الفترات المحددة في الالئحة وفق التقويم
.األكاديمي الجامعي المعلن سنويا

اسات التنسيق مع األقسام األكاديمية في جميع ما يتعلق بالدر•
.العليا

College Vice Deanship for Research, Innovation and Entrepreneurship    وكالة الكلية للبحث واالبتكار وريادة األعمال

Administration of Postgraduate Programs

• Follow up the affairs of postgraduate studies and verify 
the fulfillment of the conditions in all procedures and 
regulations for postgraduate studies in universities and its 
executive rules.

• Follow-up on postgraduate students, and commit to the 
implementation of academic procedures within the 
periods specified in the regulations according to the 
university academic calendar announced annually.

• Coordination with academic departments in all matters 
relating to postgraduate studies.

Chrs-ru@pnu.edu.sa
للتواصل



إدارة الشراكات والمسؤولية المجتمعية
تها إعداد برنامج تنمية المهارات والتعليم المستمر واإلشراف على إعداد دورا•

.ومتابعتها مع أعضاء هيئة التدريس
ف تفعيل الشراكات مع القطاع العام والخاص وتعزيز التعاون بما يحقق أهدا•

الكلية 
عية استثمار الشراكات بما يخدم خطة الكلية وتعزيز فرص الشراكة المجتم•

التخصصية للطالبات والمنسوبات 
فادة من خلق فرص تدريبية للطالبات عبر التواصل مع الجهات الخارجية واالست•

الشراكات وتوفير فرص وظيفية

وحدة المسؤولية المجتمعية
االشراف على مبادرات المسؤولية المجتمعية مع األقسام •

االكاديمية
التخطيط لتنفيذ هذه المبادرات ومتابعة تنفيذها •
اإلشراف على إقامة الدورات التدريبية وورش العمل وإقامة •

.الندوات المعرفية
.إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الخدمة المجتمعية•

College Vice Deanship for Research, Innovation and Entrepreneurship    وكالة الكلية للبحث واالبتكار وريادة األعمال

Administration of Partnerships 
and Social Responsibility 

Social Responsibility Unit

• Prepare the skills development and continuing education program, 
supervise the preparation of its courses and follow up with faculty 
members.

• Activate partnerships with the public and private sectors and enhance 
cooperation to achieve the college's goals

• Invest in partnerships to serve the college's plan and to enhance 
opportunities for specialized community partnership for students and 
affiliates

• Create training opportunities for students through communication with 
external parties, benefit from partnerships, and providing job 
opportunities

• Supervise social responsibility initiatives with academic departments
• Plann for the implementation of these initiatives and following up on 

their implementation
• Supervise the establishment of training courses, workshops and 

knowledge seminars.
• Prepare annual report on community service activities.

Chrs-iu@pnu.edu.sa
للتواصل



مكتب األعمال وإدارة المشاريع

د من متابعة أداء مشاريع الكلية القائمة مع مدراء المشاريع والتأك•
سيرها ضمن الخطة المعتمدة والتنسيق مع مكتب إدارة 

.  المشاريع
لية تنمية الموارد الذاتية وتعزيز مصادر الدخل ومتابعة حساب الك•

.  االستثماري عن طريق معهد التنمية والخدمات االستشارية
خبرة االستفادة من الخبرات التخصصية في الكلية وإنشاء بيوت•

(.  بالتنسيق مع معهد التنمية)

College Vice Deanship for Research, Innovation and Entrepreneurship    وكالة الكلية للبحث واالبتكار وريادة األعمال

Business and Project Management Office

• Follow up the performance of the college's existing 
projects and ensure the progress within the approved 
plan, and coordinate with the Project Management 
Office.

• Develop self-resources, enhancing sources of income, 
and following up on the college's investment account 
through the Institute of Development and Consulting 
Services.

• Benefit from the specialized expertise in the college and 
establish houses of expertise (in coordination with the 
Institute of Development).

Chrs-ru@pnu.edu.sa
للتواصل



وكالة الكلية للتدريب و الشؤون السريرية
Vice Dean for Training and Clinical Affairs



مهام وكيلة الكلية للتدريب و الشؤون السريرية

اإلشراف على شؤون تدريب طالبات االمتياز في مرحلة البكالوريوس •
. والماجستير

.  دريباإلشراف على األنشطة العلمية للطالبات المتعلقة بتطوير مهارات الت•
تخراج اإلشراف على شؤون الممارسين من أعضاء الكلية بالمستشفيات واس•

.  الرخص المهنية
االشراف على إصدار شهادات إتمام االمتياز بعد االنتهاء من فترة التدريب•

.  واستكمال متطلبات التدريب
. اإلشراف على التكريم السنوي لجهات التدريب والمشرفين الخارجيين•
. ليةاإلشراف على اداء لجنة األلقاب األكاديمية والرفع بتقاريرها لعميدة الك•
م متابعة أداء الطالبات والخريجات في اختبار مزاولة المهنة وعمل الدعم الالز•

.  للتحسين
وإكسابهم تنفيذ البرامج التعليمية التي تساهم في تثقيف طالبات االمتياز•

.المهارات الالزمة للممارسة واجتياز اختبار الرخص المهنية

Duties of the Vice Dean

• Supervise the affairs of training the internship students at the 
bachelor's and master's levels.

• Supervise the students' scientific activities related to developing 
training skills.

• Supervise the affairs of practitioners from the college faculty 
members in the hospitals and obtain professional licenses.

• Supervise the issuance of completion certificates for intern 
students after completion of the training period and training 
requirements.

• Supervise the annual honoring of training bodies and external 
supervisors.

• Supervise the compliance of the Academic Titles Committee 
and submit the reports to the Dean of the College.

• Follow up the performance of the students and the graduate in 
the profession practice test and provide the necessary support 
for improvement.

• Implement the educational programs that contribute to 
educating internship students and provid them with the 
necessary skills to practice and pass the professional
licensing test.

Vice Dean for Training and Clinical Affairs     وكالة الكلية للتدريب و الشؤون السريرية

Chrs-vdtca@pnu.edu.sa
للتواصل



إدارة التدريب و االمتياز

.  اإلشراف على تقييم الطالبات وتعبئة االستبانات•
اء متابعة وحل أي مشاكل تتعرض لها طالبات االمتياز الطالبة أثن•

.  فترة التدريب
المتيازالتأكد من توفر مقاعد تدريبية مناسبة لطالبات التدريب وا•
ات الطبية إعداد إثبات طالبة االمتياز للتسجيل باختبار هيئة التخصص•

.  بعد استيفاء المتطلبات
.  تحديد معايير ونماذج وأدوات التقييم الموحدة•
. إرسال ومتابعة المطالبات المالية للجهات الخارجية•
.راسيةتسجيل الطالبات في التدريب التعاوني خارج دائرة الخطة الد•

Administration of Training 
and Internship

• Supervise the evaluation of students and filling out 
questionnaires.

• Follow up and solve any problems faced by the internship 
students during the training period.

• Ensure the availability of suitable training seats for training 
and internship students

• Prepare the internship applicant's proof of registration for 
the Saudi Commission for Health Specialties Exam after 
fulfilling the requirements.

• Define criteria for evaluation standards, models and tools.
• Send and following up the financial claims of external 

parties.
• Enroll students in cooperative training not 

included of the study plan.

Vice Dean for Training and Clinical Affairs     وكالة الكلية للتدريب و الشؤون السريرية

Chrs-tu@pnu.edu.sa
للتواصل



وحدة الممارسة والرخص المهنية

. ةمتابعة حصول وتجديد األعضاء على رخص الممارسة المهني•
متابعة تصنيف شهادات األعضاء في الهيئة السعودية •

.  للتخصصات الصحية
متابعة أداء الخدمات الصحية المقدمة من الكلية في •

. المستشفيات والعيادات الطبية
.تنسيق ممارسة األعضاء في المستشفيات•

Vice Dean for Training and Clinical Affairs     وكالة الكلية للتدريب و الشؤون السريرية

Practice and Professional 
Licenses Unit

• Follow-up on members' obtaining and renewing 
professional practice licenses.

• Follow up the classification of certificates of 
members in the Saudi Commission for Health 
Specialties.

• Follow up the performance of health services 
provided by the college in hospitals and medical 
clinics.

• Coordination of members' practice in hospitals



اإلدارات التابعة للكلية
College Administration Departments



مهام مديرة إدارة الكفاءة اإلدارية

College Administration Departments  اإلدارات التابعة للكلية

الت اإلشراف اإلداري على الشؤون اإلدارية والمالية واالتصا•
.اإلدارية والموارد البشرية

اإلشراف على تطبيق كافة األنظمة واللوائح اإلدارية •
.والمالية والتأكد من أدائها بكفاءة وفعالية

يق مراجعة وتحديث المهام اإلدارية ونماذج الكلية بالتنس•
.مع جهات االختصاص

إدارة الكفاءات اإلدارية

مديرة اإلدارة هي عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية السعوديات المتميزات 
تعين بقرار من سعادة مديرة اإلدارة العامة . بالكفاءة العلمية واإلدارية

م قابل للموارد البشرية بترشيح من عميدة الكلية ويكون التعيين لمدة عا
.للتجديد

Responsibilities and Duties

Director of the Administrative 
Efficiency 

A member of the Saudi administrative faculty with outstanding 
scientific and administrative competence. Nominated by the Dean of 
the College and appointed by a decision from the Director of the 
General Administration of Human Resources for one year subject to 
renewal.

• Supervise the administrative and financial affairs, 
communication unit and human resources.

• Supervise the application of all administrative and financial 
systems and regulations and ensure their efficient and 
effective performance.

• Reviewe and update the administrative tasks and college 
forms in coordination with the specialized authorities.

Chrs-ada@pnu.edu.sa
للتواصل



وحدة الشؤون اإلدارية والمالية

تطبيق السياسات واألنظمة واإلجراءات المعتمدة في المالية•
. والمشتريات

تخصيص الموارد المالية وفقاً للميزانية المعتمدة للكلية•
. والتنسيق مع اإلدارة المالية وإدارة الميزانية

ية توفير احتياجات كافة الوحدات التنظيمية واألقسام األكاديم•
ات, المشتري)بالكلية بالتنسيق مع اإلدارات المركزية بالجامعة 

(.  المستودعات, مراقبة المخزون
المحافظة على سالمة أصول الكلية ومتابعة تطبيق النظم •

والمعايير المتعلقة بالصيانة والخدمات وباألمن والسالمة 
.  بالتنسيق مع المنشآت

.أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدة أو تكلف بها•

College Administration Departments  اإلدارات التابعة للكلية

Administrative and Financial 
Affairs Unit

• Implement the approved policies, regulations and procedures in 
finance and purchasing.

• Allocate financial resources in accordance with the approved 
budget of the college and coordinating with the financial 
department and the budget department.

• Provide the needs of all organizational units and academic 
departments in the college in coordination with the central 
departments of the university (purchasing, warehouses, inventory 
control).

• Maintain the integrity of the college's assets and follow up the 
application of systems and standards related to maintenance, 
services, security and safety in coordination with the 
establishments.

• Any other tasks related to the nature of the unit's work or 
assigned to it. Chrs-ada@pnu.edu.sa

للتواصل



وحدة االتصاالت اإلدارية

.  استالم المراسالت الواردة واستكمال اجراءات تسجيلها وإحالته•
.  ديرهااستالم المراسالت الصادرة واستكمال إجراءات تسجيلها وتص•
صدير التواصل مع اإلدارات الداخلية والخارجية فيما يخص استالم وت•

.  المعامالت
لمتبعة توثيق مستندات الكلية وتصنيفها وحفظها حسب النظم ا•

في مركز الوثائق مع توفير شروط السرية واألمان وإمكانية 
.استرجاعها عند الحاجة باستخدام التقنية

.أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدة أو تكلف بها•

College Administration Departments   اإلدارات التابعة للكلية

Communication Unit

• Receive incoming correspondence and completing the procedures 
for its registration and transmission.

• Receive outgoing correspondence and completing the procedures 
for registering and exporting them.

• Communicate with internal and external departments regarding 
the receipt and export of transactions.

• Archive the college documents, classify them and keep them 
according to the systems used in the Documents Center, while 
providing the conditions of confidentiality and security and the 
possibility of retrieval when needed using technology.

• Any other tasks related to the nature of the unit's work or 
assigned to it.

Chrs-com@pnu.edu.sa
للتواصل



وحدة الموارد البشرية

في متابعة كافة المهام المرتبطة بالموارد البشرية للمنسوبات•
.الكلية وتشمل الترقيات والرواتب والتمديد والتعاقد

ع متابعة كافة المهام المرتبطة بالموارد البشرية والتنسيق م•
.  الجهات واللجان والمجالس ذات العالقة

تطبيق األنظمة والتعاميم الواردة من اإلدارة العامة للموارد •
. البشرية

متابعة تقييم األداء والمساهمة في رفع اإلنتاجية عن طريق•
التدريب والتأهيل المهني وبناء الكفاءات الوظيفية 

بتعاث تقديم الخدمات والدعم ألعضاء هيئة التدريس فيما يخص اال•
.  والتدريب

.أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدة أو تكلف بها•

College Administration Departments    اإلدارات التابعة للكلية

Human Resources unit

• Follow up on all tasks related to human resources for the college 
employees, including promotions, salaries, extension and 
contracting.

• Follow up on all tasks related to human resources and coordinate 
with the relevant authorities, committees and councils.

• Apply the regulations and memos received from the General 
Administration of Human Resources.

• Follow up on performance evaluation and contribute to raising 
productivity through training and professional qualification and 
building job competencies

• Providing services and support to faculty members with regard to 
scholarships and training.

• Any other tasks related to the nature of the unit's work or 
assigned to it.

Chrs-pa@pnu.edu.sa
للتواصل



األقسام االكاديمية
Academic Departments 



مهام رئيسة القسم

Academic Departments األقسام االكاديمية

تنفيذ، رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته و•
.ومتابعة قراراته وإرسال محاضر جلساته إلى عميدة الكلية

.  اإلشراف على إعداد الخطة التشغيلية للقسم ومتابعة تنفيذها•
ية واإلدارية اإلشراف على إدارة شؤون القسم وتوفير جميع متطلباته التعليمية، والبحث•

.  والمالية
.  اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم•
اإلشراف على سير العملية التعليمية •
.  تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية•
.  تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم•
.  تقييم ومتابعة أداء الموظفين وتطوير أدائهم•
.القيام بما يفوض إليها من صالحيات من قبل عميدة لكلية•

رئيسة القسم

ة بناء هي عضو هيئة التدريس المكلفة بقرار من معالي رئيسة الجامع
.لتجديدعلى ترشيح من عميدة الكلية ويكون التكليف سنتين قابل ل

Responsibilities and Duties

Chairpersons of Academic 
Departments

A faculty member assigned by a decision of her Excellency the 
President of the University based on the nomination of the Dean of the 
College. The assignment is for two years and subject to renewable.

• Serve as chairperson of the department board, supervis the organization of its 
affairs, inviting attendance at its sessions, implementing, implement and following up 
on the board decisions, and send the board minutes to the dean of the college.

• Supervis the preparation of the department's operational plan and following up on its 
implementation.

• Supervis the department's affairs management and providing all its educational, 
research, administrative and financial requirements.

• Supervis the recruitment of faculty members in the department.
• Supervis the progress of the educational process
• Implement and follow-up the decisions of the college board.
• Implement and follow-up the decisions of the department board.
• Evaluat and following up the performance of employees and develop their 

performance.
• Carry out the duties and tasks delegated to her by the Dean of the College.



تشكيل المجلس 

ال يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسته مرتين كل شهر في العام الدراسي ، و•
حاضرين يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات األعضاء ال

على األقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوتت معه رئيسة المجلس
ل تعتبر قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميدة الكلية خال•

-م خمسة عشر يوما  من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القس
لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، فتحال -مشفوعة بوجهة نظره

.القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية، وله صالحيات البت فيها

مجلس القسم

رئيسة القسم: رئيسة المجلس•
ماحد أعضاء هيئة التدريس بترشيح من رئيسة القس: امينة المجلس•
أعضاء هيئة التدريس في القسم: االعضاء•

تنظيم المجلس 

Academic Departments األقسام االكاديمية

Board Organization

Academic Department Board 

Board Organization

• Chair of the Board: Chairperson of the academic department
• Secretary of the Board: A faculty member nominated by the Chairperson of 

the academic department
• Members: faculty members in the academic department

• The department board meets at the invitation of its chairperson twice a month in 
the academic year. The meeting is not valid unless two thirds of its members are 
present. Its decisions are issued by the majority of votes of the attending members 
at least. In case of equality, the side with which the chairwoman voted shall prevail

• Decisions of the department board are considered valid unless objection is 
received from the dean of the college within fifteen days from the date of its 
arrival to him. The College board has the power to decide on it.



مهام مجلس القسم

.  إبداء الرأيالنظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية أو رئيسه أو وكالؤها للدراسة و•
التوصية بإقرار خطط الدراسة أو تعديلها•
التوصية بإقرار البرامج والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في•

.  القسم
تقديم التوصيات والمقترحات في مواضيع الشؤون االكاديمية•
ارتهم، التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، وإع•

. وندبهم، وترقياتهم
تقديم التوصيات والمقترحات في مواضيع الشؤون االبتعاث والتدريب•
.  اقتراح الخطط الالزمة للدراسات العليا وضوابط القبول بالقسم•
دريس توزيع المحاضرات و التمرينات و األعمال التدريبية على أعضاء هيئة الت•

. والمعيدين
.  دراسة مشروعات البحوث العلمية•
النظر في التقرير المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ•

. العلمي
.  تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء هيئة التدريس•

Academic Departments األقسام االكاديمية

Academic Department Board 
Duties

• Consider what is referred to it by the college board, the dean, or the 
vice deans for study and recommendations.

• Recommend approval or modification of study plans
• Recommend the approval of programs, curricula, prescribed books and 

references in the department.
• Provide recommendations and proposals on academic affairs topics
• Recommend the appointment, assignment and promotion of faculty 

members, teaching assistants, and lecturers.
• Provide recommendations and proposals on topics related to 

scholarship and training affairs
• Suggest the necessary plans for postgraduate studies and the 

department's admission controls.
• Distribut lectures, exercises and training work to faculty members and 

teaching assistants.
• Study scientific research projects.
• Consider the report submitted on the achievements of the faculty 

member during the sabbatical.
• Form permanent or temporary committees among the faculty 

members.
للتواصل مع األقسام

To contact the departments
علوم التأهيل

Chrs-r@pnu.edu.sa

العلوم اإلشعاعية
Chrs-rs@pnu.edu.sa

علوم االتصال الصحي
chrs-cs@pnu.edu.sa علوم الصحة

Chrs-he@pnu.edu.sa



مهام أمينة مجلس القسم
جدولة اجتماعات القسم بشكل دوري على العام الدراسي، بحيث تسبق•

.  جلسات مجلس الكلية
. استالم المواضيع المراد عرضها على المجلس•
يق اإلشراف على إعداد جدول أعمال جلسات مجلس القسم وتعميمه بالتنس•

.  مع رئيسة القسم
إرفاق إلشراف على تسجيل حضور أعضاء هيئة التدريس لجلسات القسم و•

بل البدء توقيع حضور الجلسة مع محضر الجلسة والتأكد من اكتمال النصاب ق
.  بجلسة القسم

.  ناقشتهاالتأكد من صحة المستندات المؤيدة للتوصية للمواضيع التي تمت م•
.  اإلشراف على عمليات التصويت أثناء جلسات القسم•
ئيسة تحرير محاضر جلسات القسم فور االنتهاء من كل جلسة ثم رفعها إلى ر•

.  القسم

أمينة مجلس القسم

يتم هي أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم والمكلفة بتنظيم أعمال المجلس, و
.ترشيحها من قبل رئيسة القسم

Academic Departments األقسام االكاديمية

Responsibilities and Duties 

Secretary of The Academic Department Board

• Schedule the department board meetings periodically over the 
academic year, in order to precede the college council sessions.

• Receive the topics to be presented to the board.
• Supervise the preparation of the agenda of the department board 

sessions and circulating it in coordination with the department 
chairperson.

• Supervise the recording of the attendance of the faculty members 
for the department board and to attach the signature of the session's 
attendance with the session's minutes, and to ensure that a quorum is 
complete before starting the session.

• Ensure the validity of the documents supporting the recommendation 
for the topics discussed.

• Supervise voting operations during department sessions.
• Edit the minutes of the department's board session upon completion 

and then submit them to the department chairperson.

One of the faculty members in the department in charge of organizing 
the work of the board and nominated by the department chairperson.



مهام مكتب رئيسة القسم
استالم وإعداد جميع المراسالت واالتصاالت الواردة والصادرة وعرضها على•

. رئيسة القسم وتنفيذ توجيهاتها بشأنها
دها إعداد المكاتبات والدعوات لالجتماعات التي ترغب رئيسة القسم في عق•

.  واتخاذ كافة الترتيبات المطلوبة لها ومتابعتها
هل تنظيم وحفظ المراسالت واألوراق الخاصة بالقسم بالطريقة التي تس•

.  استرجاعها واالستفادة منها
تقارير متابعة جميع المعامالت التي توجه رئيسة القسم بمتابعتها وإعداد ال•

. الالزمة بذلك
. العميدةاإلشراف على رعاية المستفيدين في القسم والتنسيق مع مكتب•
. القيام بالمهام اإلدارية والمالية للقسم وخدمة أعضاءه•
.أرشفة محاضر المجلس للرجوع إليها عند الحاجة•
.أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل اإلدارة أو تكلف بها•

مكتب رئيسة القسم

يتكون من أعضاء الهيئة اإلدارية, يقمن بالتنظيم, واإلشراف على جميع األعمال
لقسم المكتبية, و األنشطة اإلدارية التي تسهل انسياب وسير عمل مكتب رئيسة ا

.بشكل عام
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Responsibilities and Duties

Office of the Chairperson of the Academic 
Department 

It consists of members of the administrative body, who organize and supervise 
all office work, and administrative activities that facilitate the flow and 
functioning of the office of the chairperson of the department in general.

• Receive and prepare all incoming and outgoing correspondence and 
communications and present them to the chairperson of the department 
and implement her directives regarding them.

• Prepare correspondence and invitations for the meetings that the 
chairperson wants to hold and make all the arrangements required for 
them and follow-up.

• Organize and keep the department's correspondence and papers in a way 
that facilitates their retrieval and use.

• Follow up on all the transactions that the chairperson directs to follow up 
and prepare the necessary reports.

• Supervise the beneficiaries' care in the department and coordinate with 
the Dean's office.

• Carry out the administrative and financial tasks of the department and 
serve its members.

• Archive the council's minutes for reference when needed.
• Any other tasks related to the nature of the department's work or 

assigned to it.
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