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 ة المقدم  -أ

 هيكل إلى  أدى  مما الدولية، الممارسات  أفضل من أمثلة مع المقارنة  خالل من الدولية  الخوارزمي كلية في  اللجنة هيكل تطوير تم

 . الخليج منطقة في  الجودة عالي تعليم لتوفير لرسالتها مناسب

 :  يلي كما هي اللجنة هيكل عليها  يقوم التي الرئيسية المبادئ

 

  معلكلية الخوارزمي الدولية،   عليا كلجنة الكلية مجلس إنشاء• 

  وكذلك( المجتمعية والمشاركة والبحث والتعلم التدريس جودة ذلك في بما) األكاديمية بالشؤون المتعلقة للمسائل سلطة ▪

 . االستراتيجي والتخطيط اإلدارية  الشؤون

 األمناء  بمجلس لالتصال واضح رسمي خط ▪

 التدريس التي يتم الحفاظ عليها ومراعاة السياسات واإلجراءات واللوائح. توفير إطار عمل قوي لمراقبة معايير  •

  والتعلم التدريس وهي للكلية الثالث األساسية الوظائف على لإلشراف الكلية  مجلس إلى تقاريرها ترفع التي الهيئات إنشاء •

 . المجتمعية والمشاركة والبحث

 . الكلية في  القرار التخاذ مناسب وتفويض واضحة  اتصال خطوط وجود من التأكد •

 حول النقاش في والمشاركة بالكلية القرار صنع في للمشاركة والموظفين التدريس هيئة  وأعضاء للطالب الفرصة إتاحة •

  والمادية البشرية والموارد وتعزيزها كلية الخوارزمي الدولية  في األكاديمية الخدمات جودة على  بالحفاظ المتعلقة القضايا

 .تدعمها التي

 :أجزاء أربعة من المستند هذا يتكون

 في كلية الخوارزمي الدولية.   لجنة هيكل أساس تشكل التي والمبادئ الخلفية يحدد ،"أ" الجزء •

الخوارزمي  كلية  في الدائمة اللجان بين العالقة يوضح والذي ،كلية الخوارزمي الدولية لجان هيكل يوفر مخطط ب، الجزء •

 . بها  الخاصة  اإلبالغ وخطوط الدولية

 كلية الخوارزمي الدولية.  في الدائمة اللجان من كل وعضوية ومسؤوليات صالحياتهذا الجزء  يحدد الجزء ت، •

   أي ذلك في بما ،واإلجراءات األعمال لتسيير الشامل اإلطار  ويحدد ،الدائمة اللجان لجميع الدائمة األوامر يوفر الجزء ث، •

 . ةدائم لجنة  أنشأتها( لجان) فرعية  لجنة
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 ب. جدول هيكل اللجنة 

 بكلية الخوارزمي الدولية  اللجنة أدناه هيكل مخططوضح الي
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 ت. لجان الكلية 

 مجلس الكلية    1 

 مهمة ال  1.1

 :هو الكلية مجلس من الغرض       
    على) يشمل الذي الكلية لعمل والمراقبة والتطوير والتنسيق الشامل التخطيط عن األمناء مجلس أمام مسؤوالا  يكون أن 1.1.1 

 .المجتمعية والمشاركة والبحث والتعلم التدريس: الثالث األساسية وظائفها( الحصر ال المثال سبيل          
 .للكلية األكاديمية المعايير على  الحفاظ مسؤولية تحمل 1.1.2 

 . المالي  لألداء  الدورية  المراقبة تقارير ومراجعة األمناء لمجلس السنوية الميزانية  على المصادقة 1.1.3 

  والنظر اللجان، هذه واختصاصات عضوية تحديد ذلك في بما بمسؤولياته،ى لتكملة القيام أخر لجان  أو دائمة لجان إنشاء 1.1.4 

 . توصياتها أو مقترحاتها في          
 .لالستثمار الكويت  شركة وإجراءات سياسات ومراجعة تنفيذ ومراقبة إنشاء 1.1.5 

 . واإلدارية األكاديمية المسائل بشأن الرئيس  إلى المشورة تقديم 1.1.6 

 المسؤولية:  1.2

 مجلس الكلية مسؤول عن:      
 جميع الجوانب المتعلقة بجودة التدريس والتعلم والبحث والمشاركة المجتمعية بما في ذلك:  1.2.1 

 • معايير قبول الطالب       
 • اعتماد البرامج والمناهج التي سيتم تقديمها         

 م لكل تخصص • مناقشة واعتماد العدد الموصى به من قبول الطالب في البرامج والتخصصات المختلفة والرسو       
 األداء األكاديمي للطالب امتحانات• سياسات وإجراءات تقييم و       
 • محتوى المنهج       
 • المعايير األكاديمية واعتماد الدورات ومراجعتها       
 • منح المؤهالت األكاديمية       
 يمية األخرى( • منح األلقاب الفخرية )تخضع لموافقة مجلس اإلدارة والهيئات التنظ       
 • طرد الطالب ألسباب أكاديمية       
 • تقييم مستوى األداء األكاديمي والتحصيل العلمي في الكلية       

 التعلم، بما في ذلك التدريس واستراتيجية كلية الخوارزمي الدولية• تطوير وإقرار الخطة اإلستراتيجية لـ        
  • مناقشة وإقرار خطط التدريس والبحث بالكلية مالحظة: الرسائل الجامعية عادة ما يتم اقتراح المسائل اإللكترونية من        

 المجلس األكاديمي قبل           
 

   فريق المقدمة من طرف بعد النظر في مسودة المقترحات كلية الخوارزمي الدولية المصادقة على الميزانية السنوية لـ  2.2.1 

 اإلدارة، للموافقة عليها من قبل مجلس األمناء         
 والمؤشرات لعرضها على مجلس األمناء والتوصية  كلية الخوارزميراجعة التقارير الدورية عن األداء المالي للم 3.2.1

 والتدابير التصحيحية إذا لزم األمر باإلجراءات المناسبة         
 قرار بشأن ترقيات أعضاء هيئة التدريس والمسائل األخرى المتعلقة بالموارد البشريةالاتخاذ   4.2.1 

 رنامج التطوير المهني السنوي )األحداث الداخلية والخارجية(بموافقة هيئة التدريس والموظفين ب  5.2.1 

 األكاديمي رؤساءإنشاء ال 6.2.1 

 تقديم توصيات إلى مجلس األمناء بشأن إنشاء و / أو دمج و / أو إلغاء أقسام و / أو وحدات 7.2.1 

 كلية الخوارزمي الدولية.  نظر في أي مسألة أخرى اقترحها رئيسال 8.2.1 
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 العضوية  3.1

 ستتألف العضوية من:   1.3.1 

 • الرئيس )الرئيس(      
 • نائب الرئيس للشؤون األكاديمية      
 • نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية       
 • مدير الجودة المؤسسية والفعالية واالعتماد      
 • مدير التسويق واالتصاالت      
 • رئيس قسم الموارد البشرية       
 • رئيس قسم شؤون الطالب      
 • رئيس قسم القبول والتسجيل       
 العين –• مدير الحرم الجامعي      
 كلية الخوارزمي الدولية • ممثل الهيئة األكاديمية )واحد(، ينتخب من قبل أعضاء هيئة التدريس في      
 • رئيس مجلس الطالب      
 

 االجتماع راكرت 4.1

 فصل دراسي. قد يتم جدولة اجتماعات إضافية حسب الحاجة. ستعقد االجتماعات مرة واحدة على األقل في كل       
 

  التقارير إلى رفعت 5.1

 الكلية مجلس األمناء، من خالل رئيس     
 

  اللجان الفرعية، 6.1

 تقدم اللجان التالية تقاريرها مباشرة إلى مجلس الكلية:       
 المجلس األكاديمي  1.6.1

 لجنة البحوث واألخالق 2.6.1

 لجنة المشاركة المجتمعية 3.6.1

 لجنة إدارة المخاطر  4.6.1

 لجنة الجودة والفعالية  5.6.1

 لجنة الصحة والسالمة والبيئة 6.6.1

 فريق اإلدارة  7.6.1

 

 المجلس األكاديمي     2
   مهمةال 1.2       

 من خالل دعم تطوير االتجاه االستراتيجي كلية الخوارزمي التعلم والتدريس فيالغرض من المجلس األكاديمي هو تعزيز               
وتقديم المشورة لمجلس الكلية بشأن قضايا التعلم والتدريس، بما في ذلك التطورات في  ، للتعلم والتدريس؛ تعزيز ثقافة التميز

، على وجه الخصوص، سيقوم المجلس األكاديمي  فلسفة التدريس والتعلم، وتكنولوجيا التعليم، وطرق التقييم، وما إلى ذلك
بمراجعة وتقييم وتقديم توصيات إلى مجلس الكلية بشأن التغييرات الرئيسية في المناهج والبرامج الجديدة، تركيزات جديدة  

ستراتيجية أو التخلص التدريجي من البرامج و / أو التركيزات؛ تغييرات هيكل تقويم العام الدراسي والمقترحات األكاديمية اال
 التحديثات. 

 المسؤولية  2.2       

 لمجلس األكاديمي مسؤول عن: ا            
مراجعة السياسات والمقترحات واإلجراءات واإلجراءات األكاديمية وتطويرها والتوصية بها فيما يتعلق   1.2.2  

.  التعليم الجيد وصيانته والتحسين المستمر له في الكلية بتطوير          
أساليب تهدف إلى الحفاظ على الجودة العالية والنزاهة الفكرية باستمرار في البرامج األكاديمية وتعزيز  تطوير  2.2.2                 

نشر الممارسات الجيدة في تعزيز وتنفيذ التعلم والتدريس والتقييم                         
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   ة الفعالية والكفاءة والتوصية بالمبادئ التوجيهية تعزيز الجودة األكاديمية، من خالل مراجعات البرامج ومراقب  3.2.2          

  IQEA واإلجراءات بالتنسيق مع قسم                   
 كلية    برامج لغرض المالءمة استمرار لضمان البرنامج مراقبة لنشاط الزمني الجدول تنفيذ  على اإلشراف   4.2.2            

 ذلك في بما  القطاع، في الجيدة بالممارسات مقارنة المعياري النحو  علىالخوارزمي الدولية                    

 على أساس الفصل الدراسي  مساقمراجعة ال •
 تقييم البرنامج السنوي •

 المراجعة الدورية للبرنامج  •

 كلية   أهداف  مع توافقها لضمان البرنامج في جوهرية تغييرات إجراء وطلبات المقترحة والمناهج الدورات مراجعة  5.2.2       

 الخوارزمي الدولية                 
   اإلشراف على عمليات االمتحانات الداخلية والخارجية، بما في ذلك اعتماد نتائج الفصل الدراسي والدرجات   6.2.2       

 وقوائم الطالب المتخرجين.                
 الخوارزمي الدولية مجلس كلية اعتماد مراجعة التقويم األكاديمي والمصادقة عليه من أجل  7.2.2       

   البرنامج تقديم لضمان الكلية مستوى على األكاديمي الدعم وموارد األكاديمية العمليات وتقييم ومراجعة اقتراح  8.2.2       

 وكفاءته  المناسب                 
  المنظور من  الصلة ذات والقضايا والتقديم التقويم ذلك في بما ، االعتماد  وإعادة البرامج اعتماد مسائل مراجعة  9.2.2       

 IQEA قسم مع بالتنسيق  األكاديمي                 

   مستوى على حلها يتم لم التي بالقضاياوالذي يتعلق  الرئيس رفعهي طالبي استئناف أو خاصة حاالت أي في  النظر 10.2.2       

 الحالي   اإلجراء/  السياسة  ضمن تندرج ال والتي( الفصل أو القبول إعادة مثل) أدنى                 
 والتقييم والتعليم التعلم مجاالت  في القرار صنع عمليةيصل  الطالب صوت  أن من والتأكد الطالب تجربة تعزيز 11.2.2       

    الجوانبحول   والخارجية  الداخلية والنوعية الكمية البيانات تحليل عن الناشئة واالتجاهات القضايا  في  النظر 12.2.2       

 .البرامج قياس وتنسيق تعلمال لتجربة الرئيسية                 
     التوصية باإلجراءات المناسبة بناءا على مراجعة التقارير الدورية وردود الفعل من أصحاب المصلحة المعنيين )بما  13.2.2       

   في ذلك المجالس االستشارية للبرنامج( للتحسين المستمر ومراقبة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية من قبل األقسام                  
  األكاديمية                 

والتطوير المناسبين من الكليةالتشغيل  تتطلبأي مسألة أكاديمية أخرى  14.2.2            

العضوية:    3.2  

 ستتألف العضوية من:     1.3.2

 • نائب الرئيس للشؤون األكاديمية )رئيس(        
 • رؤساء األقسام األكاديمية       
 • قادة البرامج       
 • مدير مركز مصادر التعلم       
 • عضو هيئة تدريس واحد من كل قسم أكاديمي، يرشحه الرئيس        
 • رئيس شؤون الطالب      
 . للرئيس نائباا ليكون أكاديمياا رئيساا الرئيس يرشح  2.3.2

   .للعضوية المناسب التناوب لضمان متتاليتان دراسيتان  سنتان أقصاها لمدة التدريس  هيئة أعضاء يعمل  3.3.2

  ال وما البرامج رؤساء من اثنين عن يقل ال وما( الرئيس نائب أو) الرئيس هو األكاديمي للمجلس القانوني النصاب يكون  4.3.2

 . البرامج  قادة من ثالثة عن يقل
 

 ر االجتماعاتاتكر  4.2

     دراسي فصل لكل واحدة مرة ،(والربيع الخريف) عادي  دراسي فصل كل  في األقل على مرتين االجتماعات ستُعقد       
 . الحاجة حسب إضافية اجتماعات جدولة يتم قد(. الثاني والصيف األول الصيف) رقصي       
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 رفع التقارير إلى ت  5.2

 مجلس الكلية.        
 

  اللجنة )اللجان( الفرعية   6.2

 تقدم اللجان التالية تقاريرها إلى المجلس األكاديمي:       
 لجنة فعالية البرنامج  1.6.2     

 لجنة مصادر التعلم   2.6.2     

 لجنة شؤون الطالب  3.6.2     

   حاالت القبول الخاصة؛ وذوي  ،الطالبسلوك لجان حالة مخصصة لـ: سوء الممارسة والتخفيف واالستئناف؛  4.6.2     

 . االحتياجات الخاصة              
 

 لجنة البحث واالخالقيات   3
 مهمة ال 1.3    

  البحوث إجراء من والتأكد البحوث ونشر البحث وثقافة البحثية المبادرات تعزيز هو واألخالقيات البحوث لجنة  من الغرض       
 . األخالقية المعايير ألعلى وفقاا       

 
 المسؤولية    2.3

 :  عن مسؤولة البحث لجنة       
      عالقة  ال ذات والسياساتكلية الخوارزمي الدولية  في البحث  عمل إطار ومراجعة ومراقبة وتنفيذ وضع  1.2.3  

  عالينشاط بحث  تعزيز أجل ومن الكلية وتوجهات االستراتيجية األهداف مع يتماشى بما البحث،ت خالقيابأ           
 . الجودة            

 لكلية الخوارزمي الدولية. األخالقيات ودليل  بحوثال دليل ومراجعة وتنفيذ إنشاء على  اإلشراف  2.2.3 

 وتتم  كلية الخوارزمي الدولية مصممة في والموظفون  التدريس هيئة أعضاء يجريها التي األبحاث  أن من التأكد 3.2.3 

   أخالقيات دليل في عليها المنصوص األحكام جميع وتراعي وجودتها نزاهتها تضمن بطريقة وتنفيذها مراجعتها         
 للمشاركين. المستنيرة بالموافقة يتعلق فيما سيما ال كلية الخوارزمي الدولية،          

  والبحثية األكاديمية كلية الخوارزمي الدولية والمؤسسات تشمل التي المشتركة والمشاريع البحثي التعاون تشجيع 4.2.3 

 .عليه  واإلشراف األخرى         
 تنفيذها ومراقبة األموال/  البحثتكاليف  تخصيص إجراءات على لموافقةا  5.2.3 

 مراجعة مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة بالبحث ومراقبة إنجازها، بما في ذلك الموافقة على الخطة   6.2.3 

  البحثية السنوية التشغيلية         
 الكلية  مجلس على  لعرضه األبحاث قسم رئيس مع بالتعاون البحثية األنشطة عن سنوي تقرير إعداد  7.2.3 

 العضوية  3.3

   : من العضوية ستتألف 1.3.3

 (  رئيس) األبحاث قسم رئيس• 
 األكاديمية للشؤون الرئيس نائب• 
 (جامعي حرم كل من واحد الرؤساء، يعينهما) قسم كل من ممثالن• 

  تكرار االجتماعات 4.3

    إضافية اجتماعات جدولة يتم  قد(. والربيع الخريف) عادي دراسي فصل كل في  األقل  على واحدة مرة االجتماعات ستعقد      
 . الحاجة حسب      
 الى رفع التقارير ت 5.3

 مجلس الكلية      
 

  الفرعية اللجان 6.3
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    لجنة إلى  الحاجة حسب الرئيسية اللجنة من أعضاء تعيين وسيتم واألبحاث األخالقيات لجنة  إلى تقاريرها تقدم لجان توجد ال     
 المقدمة البحث مقترحات لمراجعة  مخصصة أخالقية  مراجعة     
 

 لجنة المشاركة المجتمعية     4
 مهمة لا  1.4 

     المجتمع مشاركة وأولويات أهداف ومراجعة ومراقبة وتنفيذ تطوير على  اإلشراف هو المجتمعية المشاركة لجنة  من الغرض     
   .للكلية اإلستراتيجية الخطة في      

 
 المسؤولية   2.4 

 :  عن مسؤولة المجتمعية المشاركة لجنة       

   أنها وضمان ، ية لكلية الخوارزمي الدوليةالمجتمع المشاركة وسياسات إستراتيجية ومراجعة ومراقبة وتنفيذ وضع 1.2.4

   والفئات اآلخرين التعليم ومقدمي العمل أصحاب مع العالقات: المجتمعية للمشاركة الثالثة الرئيسية الجوانب تعكس        
   كلية الخوارزمي الدولية.  خريجي ذلك في بما االجتماعية        
   العمل خطة  ذلك في بما)لكلية الخوارزمي الدولية  المجتمعية   المشاركة أنشطة  على واإلشراف المشورة تقديم 2.2.4

 .والسياسات االستراتيجية مع يتماشى  بما إجرائها من والتأكد( السنوية        
  التمويل  مصادر بشأن المشورة تقديم ذلك في بما المجتمع،في  مشاركة ألنشطة سنوية ميزانية مشروع إعداد 3.2.4

 .المجتمعية المشاركة ألنشطة الخارجية        
 . الكلية  مجلس إلى لتقديمه المجتمعية المشاركة أنشطة  حول سنوي تقرير إعداد 4.2.4

 
العضوية:   3.4  

:  من  العضوية ستتألف  1.3.4  

  الرئيس•        
الطالب شؤون رئيس•          
  واالتصاالت التسويق  مدير•       
  االتصاالت  مدير•       
( الرئيس يرشحه) األكاديمية األقسام من  واحد ممثل•         
   ( )الرئيس يرشحه اإلدارية  األقسام من واحد ممثل• 
  المجلس رئيس طالب• 
خريجي كلية الخوارزمي الدولية  من واحد  عضو•   

تكرار االجتماع  4.4  

   حسب إضافية اجتماعات جدولة  يتم قد(. والربيع الخريف) عادي  دراسي فصل كل  في األقل على واحدة مرة االجتماعات ستعقد   
 . الحاجة

   الى التقارير رفعت 5.4 

   .الكلية مجلس       
 

 الفرعية اللجان6.4  

 .المجتمعية المشاركة لجنة  إلى تقاريرها تقدم لجان توجد ال      
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 فريق االدارة    5
:  المهمة 1.5      

   اإلدارة فريق سيساعد. للكلية والقضايا المبادرات بشأن القرارات التخاذ منتدى توفير هو اإلدارة فريق من الغرض          
 نشاطات الكلية. عبر متكامل نهج تحقيق ويضمنكلية الخوارزمي الدولية  استراتيجية تنفيذرئيس الكلية في           

     
 المسؤولية:  2.5

   الفريق يضمن. رؤيتها وتحقيق للكلية االستراتيجي التوجه على  اإلشراف في الرئيس يقوم فريق االدارة بمساعدة 1.2.5       

 الكلية. بها تقوم التي  الدعم وأنشطة الرئيسية األكاديمية األنشطة لجميع فعالين وتنسيق وإدارة قيادةد وجو              
   وتطوير الطالب وتجربة والبحث والتعلم التدريس تغطي التي االستراتيجيات بشأن االقتضاء عند ستشارةالا تقديم 2.2.5       

 والمجتمع. األعمال ومشاركة البشرية والموارد والتمويل، الجامعي الحرم              
 بكفاءة. تعمل المؤسسة  أن من والتأكد الرئيسية التنفيذية القرارات  اتخاذ 3.2.5       

   األداء ومؤشرات والحسابات الميزانيات ومسودة التنفيذية بالتقارير ولجانهما األمناء ومجلس  الكلية مجلس تزويد 4.2.5       

 .الرأسمالي االستثمار بشأن المعيارية والمعلومات الرئيسية              
 

 العضوية:   3.5

   :من اإلدارة فريق عضوية ستتألف 1.3.5       

 ( الرئيس) الرئيس•                
  األكاديمية للشؤون الرئيس نائب•               
   والمالية اإلدارية للشؤون الرئيس نائب•               
  واالعتماد والفعالية المؤسسية الجودة مدير•               
  والتسجيل القبول قسم رئيس•               
   واالتصاالت التسويق مدير•               
   القسم البشرية  الموارد رئيس•               
  الطالب شؤون رئيس•               
  العين - الجامعي الحرم مدير•               
   المعلومات تكنولوجيا خدمات رئيس•               
 المالية الشؤون مدير•               

 
 تكرار االجتماعات  4.5

 . الحاجة حسب أخرى اجتماعات  جدولة يتم قد . أسبوعين كل الكلية  إدارة فريق يجتمع      
 

  الى التقارير رفعت 5.5

 . الكلية مجلس     
  

 ( اللجان ) الفرعية اللجنة 6.5

 . اإلدارة فريق إلى تقاريرها تقدم لجان  توجد ال    
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 لجنة الصحة، السالمة والبيئة  .6
 مهمة ال 1.6    

 كلية   وإجراءات سياسات ومراجعة ومراقبة وتنفيذ تطوير  على  اإلشراف هو والبيئة والسالمة الصحة  لجنة من الغرض     
   الوزارات من التعليمات/  والتوجيهات الدولية المعايير مع يتماشى بما ،(HSE) والبيئة والسالمة للصحة الخوارزمي الدولية     

 .اإلماراتية والمؤسسات    
 المسؤولية   2.6

 :  عن  مسؤولة والبيئة والسالمة الصحة لجنة
  السياسات ذلك في بما ،كلية الخوارزمي الدولية  في والبيئة والسالمة الصحة  إطار ومراجعة ومراقبة وتنفيذ وضع 1.2.6

    الوزارات عن الصادرة التعليمات/  والتوجيهات الدولية المعايير تعكس أنها من والتأكد الصلة، ذات واألدلة         
 .اإلماراتية والمؤسسات        

   المناسب التنفيذ لضمانكلية الخوارزمي الدولية  في والبيئة والسالمة الصحة  لمسؤول ستشارةواال الدعم توفير 2.2.6 

 داخل الكلية.  والبيئة والسالمة الصحة سياسة في المحددة للعمليات         
 .والبيئة ،والسالمةوأنشطة الصحة،   لمتطلبات، سنوية ميزانية مشروع إعداد 3.2.6

   والسالمة  للصحةكلية الخوارزمي الدولية  ألنشطة والبيئة والسالمة الصحة  راخطأل كامل تقييم إجراء من التأكد 4.2.6 

   .المحددة والبيئة  والسالمة الصحة  خطارأل بسجل االحتفاظ يتم أنو والبيئة         
   مجلس إلى تقرير وتقديم منتظم أساس على كلية الخوارزمي الدولية في والبيئة والسالمة  الصحة أخطار سجل  مراجعة 5.2.6

 . الكلية        
 . الكلية مجلس إلى لتقديمه والبيئة والسالمة الصحة   حول سنوي تقرير إعداد 6.2.6

 العضوية:   3.6

  :من  العضوية ستتألف 1.3.6     

 ( الرئيس) الرئيس• 
   والمالية  اإلدارية للشؤون الرئيس نائب• 
  والبيئة والسالمة الصحة  مسؤول• 
   العين - الجامعي الحرم مدير• 
  المرافق رئيس• 
   البشرية الموارد رئيس• 
 ( الرئيس يرشحه) األكاديمية لألقسام واحد رئيس• 
  الطالب شؤون رئيس• 
   التعلم مصادر مركز مدير• 
 ( الرئيس يرشحه) واحد تدريس هيئة عضو• 
 (مرشح أو) الطالب مجلس رئيس• 
 

 تكرار االجتماعات 4.6

 . الحاجة حسب إضافية اجتماعات جدولة يتم قد . الدراسي  الفصل في واحدة مرة االجتماعات ستعقد      
 الى  اريررفع التقت 5.6

 مجلس الكلية        
 

 اللجنة الفرعية واللجان   6.6

 : والبيئة والسالمة الصحة لجنة  إلى تقاريرها التالية  اللجان  تقدم      
 الكيماوية  للصناعات الكويت شركة في للطوارئ االستجابة  فرق 1.6.6       
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   المخاطر إدارة  لجنة    7
 مهمة ال  1.7       

   إدارة خطة وتنفيذلكلية خوارزمي الدولية  اإلستراتيجية المخاطر عملية  إدارة هو المخاطر إدارة لجنة  من الغرض            
  تحقيق على  تؤثر قد التي االستراتيجي المستوى على  المخاطر تحديد  خالل منكلية الخوارزمي الدولية  في  المخاطر            
    سجل حالة بشأن الكلية مجلس إلى التقارير وتقديم منتظم بشكل المخاطر ومراقبة ،كلية الخوارزمي وأهداف مهمة            
   والسالمة الصحة  لجنة عاتق على  والسالمة الصحة اخطار  مسؤولية تقع: مالحظة. )كلية الخوارزمي الدولية  أخطار            
  .(والبيئة            

     
   المسؤولية:    2.7    

   :عن  مسؤولة المخاطر إدارة لجنة            
   االستراتيجية المخاطر وتقييم تحديد إجراء ضمان خالل  في كلية الخوارزمي من المخاطر  إدارة خطة تنفيذ  1.2.7

 ذلك  في بما الكلية،  أهداف تحقيق تهدد التي الرئيسية          
   المحددة المخاطر  رفض/  الموافقة• 
  الطارئة اإلجراءات  على  الموافقة• 
    المخاطر من التخفيف استراتيجيات  على  الموافقة• 

 . المحددة كلية الخوارزمي الدولية للمخاطر بسجل االحتفاظ 2.2.7

   الضرورة حسب وتحديثه منتظم، أساس علىكلية الخوارزمي الدولية   مخاطر  سجل مراجعة   3.2.7            

 الكلية    مجلس إلى منتظم تقرير تقديم 4.2.7            

 
 العضوية:    3.7

 :  من العضوية ستتألف 1.3.7            

 ( الرئيس) الرئيس•                     
  األكاديمية للشؤون الرئيس نائب•                    
   والمالية اإلدارية  للشؤون الرئيس نائب•                    
  واالعتماد والفعالية المؤسسية الجودة مدير•                    
  العين - الجامعي الحرم مدير•                    
  والتسجيل  القبول رئيس•                    
   البشرية الموارد رئيس•                    
 المعلومات  تكنولوجيا خدمات رئيس•                    

 
 تكرار االجتماعات    4.7

ثالث مرات في السنة. قد يتم جدولة اجتماعات إضافية حسب الحاجة.  لجنةستعقد االجتماعات ال            
 

إلى  التقارير رفعت  5.7  

   الكلية مجلس       
 

   (اللجان) الفرعية اللجنة   6.7

   .المخاطر إدارة لجنة إلى تقاريرها تقدم لجان توجد ال      
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 والفعالية  الجودة  لجنة    8
 مهمة ال      1.8       

   فيماكلية الخوارزمي  بأنشطة IQEA ومدير ( األكاديمية الشؤون) الرئيس نائب دعم هو والفعالية الجودة لجنة  من الغرض                 

 . والتعزيز والفعالية، والبرنامج، المؤسسات، بجودة يتعلق                
       

 المسؤولية          2.8

 :  يلي فيما IQEA ومدير( األكاديمية الشؤون) الرئيس نائب مساعدة عن  مسؤولة والفعالية الجودة لجنة            

 ذلك  في لكلية الخوارزمي الدولية بما والتشغيلي االستراتيجي التخطيط عمليات  على اإلشراف   1.2.8          

   لإلدارة التشغيلية للخطط السنوي اإلنتاج•                   
   العام وبنهاية دراسي فصل كل مرحلية تقارير إنتاج•                   
 اإلستراتيجية الخطة تنفيذ حول الكلية لمجلس سنوي موجز تقرير تقديم•                   

   النحو على المشاركة  ذلك في والخارجية، بما الداخلية والبرامجية المؤسسية والمراجعات الجودة تدقيق أنشطة   2.2.8         

 ل:  أج من األنشطة في المطلوب                   
   والمراجعة المؤسسية الموافقة•                    
  ومراجعته البرنامج على الموافقة•                    
 الخرائط  ورسم QF Emirates (QFE) قائمة في اإلدراج عمليات•                    

   توصيات وتقديم وتعزيزها الجودة لضمان واإلجراءات كتيبات كلية الخوارزمي الدولية والسياسات مراجعة   3.2.8         

 كلية الخوارزمي الدولية.  لجان تحددها عندما  ذلك في بما الضرورة، عند  للتحسين                   
 ذلك  في بما الفعالية قياس  أنشطة في والمشاركة اإلشراف   4.2.8        

    عند للتحسين توصيات وتقديم والتقارير لالستطالعاتكلية الخوارزمي الدولية  وأدوات إجراءات  مراجعة•                   
   الضرورة                   
 كلية الخوارزمي الدولية  مجتمع إلى االستبيان مخرجات حول مالحظات تقديم•                  
 . لكلية الخوارزمي الدولية السنوي الفعالية تقرير واعتماد إنتاج•                  

 
 العضوية   3.8

 : من  العضوية  ستتألف   1.3.8       

 ( رئيس) واالعتماد والفعالية المؤسسية الجودة مدير•                 
 (  الرئيس نائب) األكاديمية للشؤون الرئيس نائب•                 
 ( المرشحين أو) األكاديمية األقسام رؤساء•                 
  IQEA مدير يرشحهم IQEA إدارة  عن ممثلين•                 

   
 تكرار االجتماعات    4.8

 . الحاجة حسب إضافية اجتماعات جدولة يتم قد. دراسي فصل  كل  األقل على  واحدة مرة االجتماعات ستعقد        
 

 الى   رفع التقاريرت  5.8

   .الكلية مجلس        
 

  الفرعية اللجان   6.8

 والفعالية الجودة  لجنة إلى تقاريرها تقدم( لجان) لجنة  توجد ال      
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   البرنامج فعالية  لجنة    9
   لمهمةا   1.9     

   ال وإنجازها، تشغيلها مراقبة  خالل من الكلية، برامج جوانب جميع فعالية تقييم هو البرنامج فعالية لجنة  من الغرض            
    يتم الذي البرنامج، مراقبة لنشاطكلية الخوارزمي الكلية   جدول في النشاط هذا يساهم سوف. والقياسات النتائج تقييم سيما            
   .األكاديمي المجلس قبل من( سنوات  خمس لمدة) ودوري سنوي دراسي، ال فصلال أساس على تنفيذه            

  
   المسؤولية  2.9   

 : عن  مسؤولة البرنامج  فعالية لجنة          
 . المعتمدة واإلجراءات السياسات مع يتماشى  بما تنفيذه يتم البرنامج فعالية قياس أن من التأكد 1.2.9          

  الوطنية التطورات االعتبار  في األخذ مع ، الخوارزمي الدوليةكلية  برنامج فعالية قياس آليات وتحديث تطوير 2.2.9         

    والتوصية الخارجيين الممتحنين تقارير أو السنوية  المراقبة المثال، سبيل على  خالل،  من المحددة  الداخلية والمسائل                
 . الضرورة عند بالتحسينات،                

 ( القياس آليات ذلك في بما) البرنامج فعالية حول األكاديمي المجلس إلى سنوي أساس  على التقاريرتقديم  3.2.9        

 . األكاديمي المجلس المناسبة باإلجراءات والتوصية المالحظات وتقديم الطالب مجموعة تحليل تقارير مراجعة  4.2.9       

    باإلجراءات والتوصية البرنامج نتائج بقياس الصلة ذاتكلية الخوارزمي الدولية  استطالعات مخرجات تلقي 5.2.9        

 المناسبة                
   والدولية الوطنية البرامج مقابللكلية الخوارزمي الدولية  األكاديمية  للبرامج الدورية  األداء قياس تمارين إجراء  6.2.9        

 كلية الخوارزمي الدولية. لـ المعيارية المقارنة سياسة مع يتماشى  بما المماثلة                
 

 العضوية    3.9

 : من  العضوية ستتألف 1.3.9     

 (  رئيس)نائب رئيس الشؤون االكاديمية  يرشحه أكاديمي قسم رئيس•              
  البرنامج منسقي/  قادة•              
 ( المرشح أو) واالعتماد والفعالية المؤسسية  الجودة مدير•              
 (مرشح أو) والتسجيل القبول رئيس•              

 
 تكرار االجتماعات  4.9

      حسب إضافية اجتماعات جدولة يتم قد(. ربيع/  خريف) عادي  دراسي  فصل كل في واحدة مرة االجتماعات ستعقد          
 . الحاجة           

 
 التقارير الى   رفعت  5.9

 المجلس االكاديمي       
 

 اللجان الفرعية   6.9

 .البرنامج  فعالية لجنة  إلى تقاريرها تقدم لجان توجد ال       
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 لجنة شؤون الطالب   10
 المهمة    1.10     

     تعليقات  كلية الخوارزمي الدولية وتلقيتسيير  في الطالب إلشراك منتدى توفير هو الطالب شؤون لجنة  من الغرض              
 .التعلم وبيئة التدريس عن بالرضا يتعلق فيما اإلجمالية، الطالب تجربة حول المالحظات وتقديم الطالب              

 
 المسؤولية    2.10    

 : عن مسؤولة الطالب  شؤون لجنة            
 راء  ا  لتلقي الخصوص  وجه  وعلى كلية الخوارزمي الدوليةتسيير  في الطالب لمشاركة منتدى  توفير   1.2.10            

 المالحظات وتقديم الطالب                      
   تجربة على تؤثر والتي الطالب حددها التي للمشكالت  بسرعة واالستجابة اإلجمالية الطالب تجربة تقييم   2.2.10            

  بهم الخاصة  لتعلما                      
   كلية الخوارزمي الدولية. في الطالب  مشاركة دون تحول التي العوائقدراسة    3.2.10          

 تجربتهم من الكاملة لالستفادة الطالب إلشراك والمبتكرة الجديدة األفكاردراسة    4.2.10          

  الطالب احتياجات تلبية ومدى الجامعي  الحرم بمرافق المتعلقة القضايا في  النظر   5.2.10          

  المناسبة اللجنة إلى األمور هذه وإحالة وسياسات أولويات تعديل تتطلب قد التي المجاالت تحديد   6.2.10          

 الطالب  رضا  قياس خاللها من يمكن التي المقاييس مراجعة   7.2.10          

 
 العضوية    3.10

   :من العضوية ستتألف       
 (  رئيس) الطالب شؤون رئيس•        
 ( مرشح أو)  أكاديمي قسم كل رئيس•        
 ( مرشح أو) التعلم مصادر مركز مدير•        
 (  مرشح أو) المعلومات تكنولوجيا قسم رئيس•        
 ( مرشح أو) والتسجيل القبول قسم رئيس•        
  الطالب مجلس من  عضوين•        
   الطالب شؤون مسؤول•        

  
 تكرار االجتماعات  4.10

    قد. عشر الثاني واألسبوع الرابع األسبوع في عادة ،(ربيع/  خريف) عادي دراسي فصل كل في مرتين االجتماعات ستعقد       
 . الحاجة حسب إضافية اجتماعات تحديد يتم       

 
 رفع التقارير الى  ت 5.10

 المجلس االكاديمي       
 

 اللجان الفرعية  6.10

 .الطالب شؤون لجنة تتبع لجان توجد ال       
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 لجنة مصادر التعلم    11
 المهمة  1.11       

  ( هو ضمان التطوير المناسب لمجموعات وخدمات وتقنيات مركز مصادر LRCالغرض من لجنة مصادر التعلم )                
 كلية   التعلم في حرم أبو ظبي والعين، مع التأكد من أنها تلبي متطلبات أنشطة التدريس والتعلم والبحث في                 
 تعلم. ، وتقديم التوصيات. للميزانية السنوية لمصادر الالخوارزمي الدولية                 

 المسؤولية   2.11       
 : عن مسؤولة التعلم   مصادر لجنة                
 واإلجراءات والسياسات  التعلم مصادر مركز دليل وتحديث تطوير 1.2.11              
 لكلية  االستراتيجية بالخطة يتعلق ما ذلك  في بما التعلُّم، مصادر مركز أنشطة تخطيط في  المساهمة 2.2.11              

 . التعلُّم مصادر لمركز السنوية التشغيلية والخطة الخوارزمي الدولية                           
 التعلم  مصادر لمركز السنوية الموازنة مشروع إعداد  3.2.11             

   واعتماد إنشاء ذلك في بما التعلُّم، مصادر مركز وخدمات مجموعات تطوير بشأن المشورة تقديم 4.2.11             
 .الجديدة بالتقنيات والتوصية التعلُّم مصادر مركز لمجموعات بها الموصي  بالموارد ةالببليوغرافي                        

 كلية الخوارزمي الدولية   مستخدمي بين والسياسات والمجموعات التعلم مصادر مركز بخدمات الوعي تعزيز 5.2.11             
 للمستخدمين منتظمة تدريبية دورات وتنظيم                        

 التعلم  مصادر مركز لموظفي المستمر المهني التطوير ضمان  6.2.11             
   التعلُّم مصادر مركز  الستخدام اإلحصائية التقارير على الموافقة 7.2.11             
   بين القروض مسح المكتبة، قسم :  الكلية خدمات مسح في التعلُّم مصادر مركز  جوانب نتائج وتجميعتنظيم  8.2.11             

 .االختيار  إلغاء تقييم التوجيه، مسح المكتبات،                       
    المراجعات  عن  الناتجة أو الداخلية المالحظات من وغيرها المسح بنتائج المتعلقة المتابعة عمل خطط  إعداد 9.2.11            

 الخارجية                        
 
 العضوية  3.11    

   :من العضوية ستتألف 1.3.11            
 (  رئيس) األكاديمية للشؤون الرئيس نائب•                       
  التعلم مصادر مركز مدير•                       
   األبحاث  قسم رئيس•                       
  الرئيس يرشحه أكاديمي قسم كل  عن ممثل•                       
 (  مرشح أو) الطالب شؤون رئيس•                       
   الشؤون مدير المالية الشؤون•                       
 (مرشح أو) الطالب مجلس رئيس•                       

 
 تكرار االجتماع   4.11

   .الحاجة حسب إضافية اجتماعات  جدولة يتم قد (.ربيع/  خريف) عادي  دراسي  فصل   كل في مرتين االجتماعات ستعقد         
 

   إلى التقاريرترفع  5.11
 .األكاديمي  المجلس        

 
 الفرعية( اللجان) اللجنة 6.11
 . التعلم  مصادر لجنة  إلى تقاريرها تقدم لجان توجد ال        
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 مجلس القسم    12
 المهمة   1.12       

    األنشطة إدارة في القسم رئيس دعم هو القسم  مجلس من الغرض. أكاديمي  قسم لكل  واحد قسم مجلس هناك سيكون                
    تحقيق وتقييم والصناعة، المجتمع باحتياجات وصلتها ،البرامج جودة ضمان خالل من للقسم، والتشغيلية األكاديمية                 
 :خالل من البرنامج، بأهداف للوفاء الطالب وإعداد البرنامج  تعلم نتائج                
 كلية الخوارزمي الدولية  رؤية تحقيق في  الكاملة المساهمة لضمان  األقسام برامج تشغيل على اإلشراف 1.1.12                 

 .إستراتيجية وخطة ورسالتها                           
    الموارد وتوزيع الطالب تقدم ومسارات البرنامج محتوى تغييرات بشأن التوصيات  أو/  و القرارات اتخاذ 2.1.12                 

 .األكاديمي مجلسلل وحذف ومراجعات إضافات أي بشأن توصيات وتقديم                           
 مفوضية االنتماء األكاديمي/ الهيئة الوطنية   مثل) الوطنية المعايير تفي ووثائقها البرامج أن  من التأكد 3.2.12                 

 الصلة  ذات الدولية االعتماد بهيئات الخاصة وتلك( للمؤهالت                           
   والتشغيلية األكاديمية المسائل  بشأن القرار  صنع في للمشاركة التدريس هيئة ألعضاء منتدى توفير 4.2.12                 

 بالقسم  المتعلقة                           
 

 المسؤولية:  2.12       
 :عن مسؤوالا  قسم مجلس كل يكون               
 ذلك  في بما والتعلم، التعليم بتقديم المتعلقة والمسائل البرنامج  جودة 1.2.12                

    المدني الطيران هيئة ومتطلبات العمل صاحب احتياجات مع بالتوافق يتعلق فيما البرنامج مناهج مراجعة •                          
 والتوصية                            
 األكاديمي المجلس فيها لينظر المناسبة الجديدة البرامج تطويرات اقتراح•                          
   المهنية التصديق وهيئات العمل أرباب قبل  من الدراسية والمناهج البرنامج من الخارجي التحقق•                          

 .المهنية والشهادة الخارجية  البرامج اعتماد ذلك في بما اآلخرين،  المصلحة وأصحاب                           
 الكلية  مجلس في الخارجيين  الفاحصين/  الوسطاء تعيين اقتراح  •                        
  البرنامج جودة لضمان  والدولية الوطنية النظيرة المؤسسات مقابل البرامج( أداء) ألداء المعيارية المقارنة•                          
   وأدائه                           
  بينها المناسب التنسيق وضمان  القسم  برامج تسليم على اإلشراف •                          
   البرامج/   الدورة وهيكل الطالب تقدم ترتيبات•                         
  البرنامج/  القسم في  المحددة الطالب قبول معايير•                         
  منح أو للتقدم توصيات وتقديم الطالب امتحانات نتائج إنهاء ذلك في بما التخرج، ومتطلبات التقييم أساليب•                          
  األكاديمي للمجلس النهائية الدرجات                          
   األكاديمي المجلس إلى توصيات وتقديم القسم برامج في الطالب قبول شروط  مراجعة  •                        
  .الفوج ببرنامج المتعلق والتحليل التقييم  طرق•                         

   ذلك في بما ،(والمالية  والمادية البشرية) القسم مستوى  على والميزانية الموارد تخصيص مسائل  2.2.12              
  السنوية القسم وميزانية للقسم التوظيف خطة•                         
   القسم برامج لتقديم التعلم بيئة متطلبات•                         
 السنوية األداء ومراجعة التدريس هيئة أعضاء ترقية •                         

   االحتفاظ بسجل مخاطر القسم  3.2.12              
 مسألة أخرى تؤثر على تسليم البرنامج وعملية القسم عبر الحرم الجامعي أي  4.2.12              

 
 العضوية  3.12  

 :  من العضوية ستتألف 1.3.12            
 (  رئيس) القسم رئيس•                       
   القسم برامج  قادة•                       
    مع بالتشاور الرئيس يرشحهما ،(جامعي حرم لكل واحد) برنامج  كل من التدريس هيئة أعضاء من عضوان•                       
  البرنامج رئيس                        
 الطالب مجلس عضو•                      
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ا  ليعمل واحد برنامج قائد بترشيح الرئيس سيقوم  2.3.12          .للرئيس نائبا
  .للعضوية المناسب التناوب لضمان متتاليتان دراسيتان  سنتان أقصاها لمدة التدريس هيئة أعضاء يعمل  3.3.12       
    األعمال جدول لبنود فقط االجتماع سيحضرون  ؛األعمال جدول  في إلدراجها بنود اقتراح العضو  للطالب يجوز  4.3.12       

 بالطالب. المتعلقة                  
  ال  وما البرامج قادة من اثنين  عن يقل  ال وما( الرئيس نائب أو) الرئيس هو القسم لمجلس القانوني  النصاب سيكون   5.3.12       

 ن. آخري عضوين عن يقل                  
 

 تكرار االجتماعات  4.12
 شهر  كل األقل  على واحدة  مرة االجتماعات ستعقد         
 

 ترفع التقارير الى   5.12
 مجلس الكلية           

 
 اللجان الفرعية:   6.12

 (  اللجان) الفرعية اللجنة         
   :القسم مجلس إلى تقاريرها تقدم التالية اللجان          
 االمتحان( لجان)لجنة  1.6.12        
 للبرنامج استشاري(  لجان) مجلس 2.6.12        
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   مجلس االمتحان    13
 المهمة 1.13       

   جميع يجتمع حيث والنتائج، التقييم عمليات في نهائية كمرحلة العمل هو االمتحان( مجالس) لجنة من الغرض                
 مساق لكل النهائية العالمات على لالتفاق ومراقبتها التدريبية الدورات وتقييم التدريس  في المشاركين الموظفين                
  .القسم يقدمها التي البرامج  في               

 
   المسؤولية  2.13       

 لجنة االمتحانات مسؤولة عن:                
  معين دراسي  فصل  في تقديمها يتم التي  القسم برامج في الدورات لجميع والدرجات العالمات مراعاة 1.2.13              
    والحرم األقسام متعددة العروض بين الترابط  وضمان الدراسي، الفصل  كل مساقاتل الدرجات توزيع تحليل 2.2.13              

 التقييم.  مكونات بين المناسب والتوزيع الجامعي                          
 المزدوج. التصحيح أو/  و الالحق اإلشراف من مزيداا تتطلب التي األماكن تحديد  3.2.13             
 . السابقة الدراسية  الفصول في المساقات المقدمة  بين االتجاهات مقارنة  4.2.13             

  لمجلس توصيات وإجراء  المناقشة، ضوء في الضرورة عند التقييم، أدوات على بالتغييرات التوصية  5.2.13             
 القسم.                           

 . الدرجات بإصدار يفيد للتسجيل  رسمي إشعار إرسال 13.2.7  مقرر لكل النهائية الدرجات على  موافقةال  6.2.13             
 

 العضوية:  3.13   
  :من لجنة االمتحانات عضوية تتألفس 1.3.13            

 (  رئيس) القسم رئيس•                  
   البرنامج  قادة•                  
 قسم المساقاتب مراجعةالو تقييمالو التدريس في المشاركين الموظفين جميع•                  

 
 تكرار االجتماعات  4.13   

 .  الحاجة   حسب إضافية اجتماعات  جدولة يتم قد. النهائية االمتحانات  بعد دراسي  فصل كل مرة االجتماعات تعقد           
 
  إلى التقارير ترفع  5.13 

 . القسم مجلس          
 
  (اللجان ) الفرعية اللجنة  6.13 

 االمتحانات. إدارة مجلس إلى تقاريرها تقدم لجان توجد ال        
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 المجلس االستشاري للبرنامج     14
 المهمة    1.14        

   األخرى واألنشطة البرامج بشأن  للقسم والدعم  المشورة تقديم  هو للبرنامج االستشاري المجلس  من الغرض                 
    مالءمة في النظر خالل من والخريجين الطالب ونجاح  الدراسية  المناهج جودة ولضمان  والمقترحة الحالية                  
 . به الخاص البرنامج عرض  مع يتناسب بما للبرنامج أكثر أو  واحداا استشارياا مجلساا قسم كل سيؤسس. القطاع                 

 
 المسؤولية  2.14       

 : عن مسؤول للبرنامج االستشاري المجلس                
    والمقترحة الحالية كلية الخوارزمي الدولية   برامج أن ضمان إلى تهدف التي والمدخالت المشورة تقديم 1.2.14                

 . والمجتمع واألعمال  بالصناعة صلة وذاتا حالي                         
   تلبي التي الخريجون يحتاجها التي والمعرفة بالمهارات المتعلقة والمستقبلية الحالية الصناعة  اتجاهات تحديد 2.2.14              

 العمل صاحب متطلبات                         
 . التنمية  أنشطة في والمشاركة جديدة برامج إلى  الحاجة  بشأن االستشارة تقديم 3.2.14              

      
 العضوية:    3.14     

   :من للبرنامج االستشاري المجلس عضوية ستتألف 1.3.14              
     ما وعادة القسم، ببرامج المتعلقة الخبرات من مجموعة ومن مجاالتهم في قياديين أشخاص ال يقل من ثالثة ما•                    
 من استخالصهم يتم                     

   الصلة ذات المهنية الهيئات أعضاء ➢
   األكاديمي المجتمع في  الصلة ذوي  عضاءأ ➢
 بالقطاعات. الصلة ذوي التوظيف أعضاء ➢
   .القسم برامج من برنامج كل من األقل  على واحد خريج ➢

 .الخارجيين األعضاء عدد  من أقل ليكونوا ،البرنامج رئيسمدير و ذلك في بما القسم، من أعضاء  •                    
 . كرئيس أحدهم الخارجيون  المجلس أعضاء سينتخب 2.3.14              

 .االجتماعات  ومحاضر التنظيم حيث من الدعم الداخليين األعضاء أحد  سيقدم 3.3.14              
 عامين. الخارجيين  لألعضاء المعتادة العضوية مدة ستكون 4.3.14              

 
 تكرار االجتماعات  4.14
   حسب  إضافية اجتماعات  جدولة يتم قد(. ربيع/  خريف) عادي دراسي فصل  كل  األقل على  واحدة مرة االجتماعات ستعقد         
 .  الحاجة        

 
 ترفع التقارير الى   5.14
   القسم مجلس         

 
 ( اللجان) الفرعية اللجنة  6.14

 للبرنامج االستشاري المجلس  إلى تقاريرها تقدم لجان  توجد ال         
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 للجان  األساسي  ج. النظام
 اللجان   إنشاء -أ    
    عن صادر تنفيذي بأمر دراسي  عام كل بداية كلية الخوارزمي الدولية في  لـ  الدائمة اللجان إنشاء سيتم 1     

 . الرئيس       
 عضوية اللجان  -ب    
 لجنة.  لكل( TOR) المرجعية  الشروط في لكلية لخوارزمي الكلية مذكورة الدائمة  اللجان عضوية إن  1     
 . للجنة المجدولة االجتماعات جميع حضور األعضاء من يُتوقع    2    
 . باللجنة الخاصة العضوية شروط في ذلك  خالف على  ينص لم ما  اللجان، لجميع بالنسبة    3    
 واحد  عام لمدة العضوية شروط  1.3        

 دراسي عام كل من األول األسبوع في التعيينات ستبدأ  2.3        
 اللجنة عليها توافق لفترة سيعملون الذين األعضاء، اختيار بسلطة  اللجان جميع تتمتع  3.3        
 .الصالحيات وتفويض الجماعية المسؤولية -ت   
 المسؤولية الجماعية    1   

    لم  أو كان  سواء ،القراريساند  أنعليه    عضو وكل جماعي بشكل األعضاء يتخذه قرار  هو اللجنة تتخذه قرار  أي  1.1            
ا يكن                      .القرار اتخاذ عند االجتماع  في حاضرا

    في رسمياا معارضته تسجيل يطلب أن له يجوز معين، قرار  بشأن األعضاء أحد  لدى تحفظ وجود  حالة في  2.1            
 . االجتماع  في صراحةا  قدمام ذلك كان  طالما ،محضرال                  

 الصالحيات  تفويض   2  
 ألنه ال يلزم عقد   األعمال مسائل بشأن االجتماعات بين فيما اللجنة  عن نيابة التصرف  بسلطة لجنة كل رئيس يتمتع   2.1           

 اجتماع حسب راي رئيس اللجنة.                        
ا الرئيس يقدم   2.2             .عنه نيابة  الرئيس يتخذه إجراء أي بالتفصيل يوضح التالي االجتماع إلى  تقريرا
 . للجنة خاص اجتماع عقد يجب ، استثنائية أو  عاجلة لظروف  3.2           

   الرئيس مسؤوليات -ث
    نواب أحد الرئاسة يتولى الرئيس، غياب حالة في. المجلس اجتماعات جميع الكلية مجلس رئيس بصفته الرئيس يترأس   1

    المجلس ألعضاء ويجوز ،الخاصة  الترتيبات تطبيق فسيتم االجتماع، في حاضرين نوابه وال الرئيس يكن لم  إذا. الرئيس     
 . لرئاسته بالنيابة رئيس اختيار     
     اللجنة ألعضاء يجوز الرئيس، غياب حالة في.  اللجنة اجتماعات جميع رئاسة اللجنة رئيس يتولى األخرى،  للجان بالنسبة   2

 . الجلسة لرئاسة بالنيابة رئيس اختيار     
     جلسة على عضو كل حصول  وضمان كفؤة، قرارات اتخاذ وضمان النظام، على الحفاظ مسؤولية الرئيس عاتق على  تقع   3

 . تطرأ قد التي والمالءمة والكفاءة النظام مسائل جميع في الرئيس يبت. عادلة استماع     
 .التفسير أو النظام نقاط بشأن أو األساسي النظام بموجب مسألة أي بشأننهائيا  الرئيس قرار  يكون   4
  /  بنفسه للتحدث باإلجراءات مرتبط آخر مختص غرض أي في  رغب أو  أمر، إلصدار اللجنة  أعضاء أحد الرئيس دعا إذا   5

  حديث أثناء اللجنة في  آخر عضو  أي إلى االستماع يتم وال للرئيس التنازل عند هناك يتحدث الذي  العضو على يجب نفسها،     
 .الرئيس     
   الرئيس  من قرار على للحصول السعي استثنائي بشكل لجنة  أي لرئيس  يجوز بكفاءة، العمل على  الكلية  قدرة ضمان  أجل  من   6

ا تتطلب التي المسائل بشأن الكلية مجلس رئيس بصفته         اإلبالغ وسيتم الحاالت لهذه بسجل الرئيس مكتب سيحتفظ. عاجالا   قرارا
 . القرارات اتخاذ فيه  تم الذي التاريخ مباشرة يلي الذي الكلية مجلس اجتماع إلى الرئيس  من كإجراء القرارات عن     

 النصاب  -ج
   ،التالي الصحيح العدد إلى مقرباا الحاليين،  األعضاء من ٪ 50 هو اللجنة اجتماعات لجميع القانوني النصاب يكون أن يجب   1

 .اختصاصاتها في تحديداا عليها المنصوص الحاالت باستثناء     
  النصاب، اكتمال  ألغراض ،والفيدي مؤتمر أو الهاتف طريق عن االجتماعات في يساهمون  الذين  األعضاء اعتبار يجب   2

 . حاضرين     
 االجتماعات -ح
 تأجيل او الغاء االجتماعات   1
 . للجنة  عادي اجتماع أي  تاريخ تغيير ،(المنفرد القاضي هو الرئيس يكون) خاصة ظروف في للرئيس، يجوز  1.1    
 اجتماعات خاصة   2
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   مع وقت، أي في كتابةا  للجنة خاص اجتماع عقد اللجنة  أعضاء نصف عن يقل ال ما أو الرئيس يطلب أن  يجوز   2.1       

  االجتماع من أقل الخاص لالجتماع  المقدم اإلخطار يكون قد. فيها النظر يتعين التي( المسائل)  المسألة إلى اإلشارة              
   .العادي              

 واإلجراءات  األعمال تسيير  -خ
 واألوراقجداول االعمال   1     

      سيتم التي األعمال جداول  ستحدد. باالجتماع إشعار بمثابة وسيكون االجتماعات لجميع  أعمال جدول إعداد سيتم   1.1           
   بتوزيع( وجد إن اللجنة سكرتير  أو) الرئيس يقوم. االجتماع قبل به العمل تقديم سيتم الذي والترتيب معها، التعامل                  
 . االجتماع تاريخ من األقل على أسبوع قبل العادة  في اللجنة أعضاء جميع على  األعمال  ولجد                  

  بنود في النظر في يرغبون الذين  اللجنة أعضاء يكون أن يجب. اللجنة اجتماعات جميع أعمال جدول الرئيس يحدد    2.1         
    المناسبةثائق الو وقدموا( وجد  إن  اللجنة سكرتير أو) الرئيس أبلغوا قد مجدول اجتماع  أعمال جدول في دراجهاا                  

 .االجتماع  تاريخ من األقل  على أيام  عشرة قبل عادةا                   
 المحاضر    2   
    جميع رفض أو تأكيد يتم حالما عليها الموافقة تمت كما األمر،  لزم إذا التعديالت ذلك في بما ،رالمحاض تعتبر   1.2           

     .اللجنة قبل من االعتراضات                  
   منفصل بشكل تدوينها تم والتي  السرية، األعمال بنود استبعاد يتم أن شريطة المعتمدة المحاضر من نسخ نشر يتم    2.2          

 .التوزيع هذا من الرئيس، لتقدير وفقاا                  
     اللجنة   أعضاء  من عضو ألي يجوز األعمال،  جدول في  المدرجة التالية األعمال  وقبل المحضر، على   الموافقة بعد    3.2         

 .الدقائق  عن  الناشئة بخصوص المسائل سؤال أي طرح                   
 المناقشة    3  

  يجب الوقت، نفس في للتحدث سعى أو عضو من أكثر تحدث  حالة في التحدث، عند الرئيس األعضاء يخاطب   1.3           
 .الرئيس قبل من طلبهم ترتيب حسب إليهم االستماع                  

   .نظام نقطة إلى أو المناقشة قيد  المسألة إلى صارم بشكل كالمهم األعضاء يوجه   2.3         
   النظام نقاط   4 

ا المزعوم، االنتهاك بعد ممكن وقت أقرب  في ذلك يفعل أن ويجب نظام نقطة في التحدث عضو  ألي يجوز    1.4           مشيرا
    االجتماع أعمال استئناف سيتم ذلك،  بعد. النظامية النقطة في الرئيس يبت. انتهاكه يتم الذي المعين الدائم األمر إلى                  
 . األعمال لجدول  وفقاا                 

  
 اتخاذ القرار    5

   اآلراء، بتوافق االتفاق أساس  على  عادةا  القرارات تُتخذ. قرارات إلى  للتوصل االجتماع قيادة عن مسؤول الرئيس     1.5       
     عضوين قبل من وتأييدها اقتراحها يتم عندما  أو المناقشة،  تقدم مصلحة في ذلك  أن الرئيس يعتقد عندما ولكن                
      البسيطة باألغلبية القرار يتخذ. األيدي برفع تصويت وتسجيل يحسب أن السكرتير من يُطلب فقد  حاضرين،                
 .مرجح ثان   صوت للرئيس يكون للجنة، اجتماع أي  في األصوات تساوي حالة في. والمصوتين للحاضرين                 

 د االعمال السرية 
   يجوز وال منفصلة محاضر في تدوينها يجب سرية، والقرارات والمناقشات األوراق بعض أن اللجنة تقرر عندما        1    

  .وأمانتها اللجنة أعضاء غير آخر  شخص ألي إتاحتها              
 حضور االجتماعات ذ 
   كمراقب إما منه، جزء أو بأكمله  االجتماع  في بالحضور أشخاص أو شخص ألي السماح لتقديرها، وفقاا ، للجنة يجوز        1    

 . األسئلة على لإلجابة  أو              
     .بالكلية  لجنة أي  حضور له يحق منصبه  بحكم الكلية، رئيس         2   

 ر اللجان الفرعية 
    أو  الخاصة اللجان  أو الفرعية اللجان  إلى محددة قضايا تفويضكلية الخوارزمي الدولية  في الدائمة للجان يجوز        1   

 عن مسؤولة الدائمة اللجنة ستكون الحاالت،  هذه مثل في. العمر قصيرة العمل مجموعات             
 .  المجموعات هذه واختصاصات تكوين تحديد    1.1    
 . اللجنة إلى تقرير تقديم خاللها من المجموعات هذه من سيُطلب التي والطريقة الزمني الجدول توثيق    2.1    
 ة. المجموع من النتائج أو المقترحات مناقشة    3.1    
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     النتائج أو المقترحات لهذه نتيجة مطلوباا يكون قد الذي المناسب اإلجراء  تحديد    4.1       
   /  اللجان أو( كلية الخوارزمي لجنة هيكل مخطط في الموضحة تلك أي ) دائمة فرعية  لجان لديها لجنة  أي سكرتير     2

   اإلجراءات  تقرير أن من والتأكد السكرتارية ترتيبات عن مسؤولة ستكون( أعاله المذكورة تلك أي) المخصصة المجموعات       
 .المناسب الوقت في الرئيسية اللجنة اجتماع إلى فرعية  لجنة كل تقديم يتم       


