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وزارة القـــوى العامـلــــة
قــرار وزاري
رقــم 2019/196
بتعديل بعــ�ض �أحكـــام الالئحــة
التنظيميـة للكليات املهنيـة والكليـات املهنية للعلـوم البحريـة
ا�ستن ــادا �إلــى املر�س ــوم ال�سلطانــي رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صــات وزارة القــوى العامل ــة
واعتمـاد هيكلهــا التنظيمي ،
و�إلى الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم البحرية ال�صادرة بالق ــرار
الوزاري رق ـ ــم ، 2015/244
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــــرر
املــادة الأولـــى
ي�ستبدل بن�ص املــادة ( )15من الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم
البحرية امل�شار �إليها  ،الن�ص الآتي :
" املــادة ( ) 15
يتولى املجل�س املن�صو�ص عليه فـي امل ــادة ( )14من هذه الالئحة املهام وال�صالحيات الآتية :
1 -1اعتماد اخلطة الت�شغيلية ال�سنوية للكلية .
2 -2مناق�شة التقاري ــر الفرتي ــة وال�سنويــة عــن �سري العمــل بالكليــة واعتماد تو�صياتها
ورفعها �إلى املدير العام .
3 -3ر�صد احتياجات �سوق العمل من القوى العاملة واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها .
4 -4اقت ـ ـ ــراح تطويـ ــر وا�ستح ـ ـ ــداث و�إلغ ـ ـ ـ ــاء الربامـ ــج التدريبيـ ــة واملناهـ ــج املطروح ـ ــة
فـي الكليات املهنية ح�سب احتياجات �سوق العمل .
5 -5اقتـراح �آليـات لتفعيــل التدريــب امليدانــي للطلبـة واملتدربـني فـي م�ؤ�س�سـات القطــاع
اخلا�ص ورفعها �إلى املدير العام .
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6 -6اقتــراح منهجيــات فاعلـ ــة لتطبيق م�سار التلمذة املهنية بالتن�سيـ ــق م ــع م�ؤ�س�ســات
القطاع اخلا�ص .
7 -7التن�سيق مع القطاع اخلا�ص بهدف دعم ورعاية �أن�شطة وم�شاريع الكلية املختلفة .
8 -8التع ــاون مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لتدريب املدربني وم�ساعديه ــم ف ــي مواق ــع
العمل التابعة لهذه امل�ؤ�س�سات .
9 -9و�ضــع خطــة تنظيم املع ــار�ض والور�ش والنـ ــدوات والأن�شط ــة املت�صلـ ــة بالكليـ ــة ،
ومتابعـة تنفـيذهــا .
�10 10أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املدير العام " .
املــادة الثانيـــة
ت�ضاف مادتان جديدتان �إلى الالئحة التنظيمية للكليات املهنية والكليات املهنية للعلوم
البحرية امل�شار �إليها برقم ( 15مكررا ) و ( 15مكررا  )1ن�صاهما الآتي :
" املــادة (  ) 15مك ــررا
يكون لكل كليـة مهنيـة وكلية مهنية للعلوم البحريــة جملــ�س لل�شـ�ؤون الأكادمييـة ي�شكــل
بقرار من الوكيل برئا�سة املدير  ،وع�ضوية كل من :
 1 -1املديـ ــر امل�سـ ــاعــد للكليـ ــة .
2 -2رئي�س ق�سم �ش�ؤون الطلبة واملتدربني .
3 -3رئي�س ق�س ــم التوجي ـ ـ ــه والإر�ش ــاد امله ـ ــني والت ـ ــدريــب امليدان ــي .
 4 -4رئي�س ق�سم تقنيـ ـ ــات وو�سائل التعليـم وم�صادر التعلم واملكتبة .
5 -5رئي�س ق�سـم املهــارات الأ�سا�سيــة .
 6 -6رئي�س ق�سـم �ضمــان اجلـ ـ ــودة .
 7 -7رئي�س الق�سم الفني املخت�ص فـي الكلية .
وللمجل�س اال�ستعانة مبن يراه منا�سبا حل�ضور االجتماع  ،دون �أن يكون له �صوت معدود " .
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" املــادة (  ) 15مك ــررا ( ) 1
يتولى جمل�س ال�ش�ؤون الأكادميية املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15مكررا من هذه الالئحة
املهام وال�صالحيات الآتية :
�1 -1إعداد اخلطط الت�شغيلية ال�سنوية للكلية املقدمة من قبل �أق�سام الكلية ا�ستنادا
�إلى اخلطة اخلم�سية للتعليم والتدريب املهني احلكومي ومتابعة تنفـيذها .
2 -2متابعة تنفـيذ اخلطط واملناهج التدريبية و�ضمان تطبيق معايري اجلودة .
3 -3اعتماد قوائم الطلبة اخلريجني وفقا ل�شروط منح امل�ؤهالت املهنية ورفعها �إلى
املدير العام .
4 -4اعتماد نتائج االمتحانات وقوائم الطلبة واملتدربني املف�صولني .
5 -5مناق�شة احتياجات الطلبة واملتدربني بالكلية واتخاذ التو�صيات والقرارات املنا�سبة
ب�ش�أنها .
6 -6متابعة تنفـيذ برنامج التدريب امليداين للطلبة واملتدربني .
7 -7اقرتاح نظام �ضمان اجلودة املطبق فـي الكلية وعر�ضه على املديـر العــام العتمـ ــاده .
8 -8و�ضع خطط البحث العملي ورفعها �إلى جمل�س الكلية العتمادها " .
املــادة الثالثـــة
ت�سري ف ــي �ش�أن اجتماعات جمل�س ال�ش�ؤون الأكادميية املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )15مكررا
من هذه الالئحة �أحكام املادتني ( 16و  )17منها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هــذا القرار فــي اجلــريــدة الر�سمية  ،ويعمل بــه من اليوم التالــي لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :مــن �شعبــــــــان 1440هـ
املوافـــــق  24 :مــن ابريــــــــل 2019م

عبدالـله بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزي ـ ـ ــر الـ ـقـ ـ ـ ــوى ال ـع ـ ــامـل ـ ـ ــة

