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انطالقًا من جهود عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف حتقيق أهدافها الرامية إىل خدمة مجيع 
واتساقًا مع األهداف التفصيلية املتضمنة باخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة اجملمعة واليت دشنها  أفراد اجملتمع،

، واليت دعت إىل ضرورة هـ9233-9232معالي مدير جامعة اجملمعة  خالل الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 
تمعية )افددف التفصيلي الثاني زيادة أعداد املستفيدين من برامج العمادة يف القطاعات اخلاصة واملؤسسات اجمل

 ..(هـ9233املنبثق من افددف االسرتاتيجي الثاني للخطة االسرتاتيجية جلامعة اجملمعة،

  
وملا القته عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر من دعم  من قبل معالي مدير اجلامعة، خاصة يف مبادراتها 

املناطق اليت تستهدفها بهدف االرتقاء جبامعة اجملمعة على النوعية للتوسع يف أعداد الربامج التعليمية و
املستويني الكمي والكيفي يف ضوء متطلبات اجلودة اليت متثل أهم الدعائم اليت تقوم عليها العملية التعليمية 

داخل اجلامعة، لذا سعت العمادة إىل تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية، تسهم يف حتقيق خمرجات نوعية ، 
وتليب حاجة اجملتمع من تلك الربامج  سواء داخل احملافظات الواقعة يف نطاق اجلامعة أو تلك الواقعة  خارج 

 نطاقها ومشمولة خبدماتها.
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 -الربنامج التعليمي:

 الدبلوم العالي والدبلوم التأهيلي وبرامج التعليم املوازي )البكالوريوس والبكالوريوس بنظام التجسري(.     

  -عضو هيئة التدريس:

املتخصص الذي يقوم بالتدريس يف الربامج التعليمية وفق املهام املكلف بها يف العقد املربم بينه وبني العمادة    
 حماضر( -أستاذ مساعد  -اذ مشارك أست -ودرجته العلمية)أستاذ 

 -املشرف التنفيذي على الربنامج: 

عضو هيئة تدريس من القسم األكادميي املعين بتنفيذ الربنامج التعليمي ، ويقوم بالتنسيق مع العمادة يف      
 كل ما يتعلق فنيا وإداريًا بالربنامج 

 -املنسق اإلداري للربنامج: 

موظف إداري يتعاون مع املشرف التنفيذي للربنامج يف تنفيذ ومتابعة املهام اإلدارية املرتبطة بالربنامج     
 كمتابعة غياب الطالب ومتابعة التجهيزات املادية وبيئات التعلم اخلاصة مبقر تنفيذ الربنامج 

  -جلنة إدارة الربامج الفرعية :

جلامعة وعميد خدمة اجملتمع والتعليم املستمر نائبًا وختتص بافتتاح فروع جلنة مشكلة برئاسة معالي مدير ا     
خارج النطاق اجلغرايف للجامعة تنفذ فيها الربامج التعليمية، كما تقرتح الربامج  التعليمية القابلة للتنفيذ يف 

ة املساعدة يف عملية هذه الفروع واعتماد مجيع القرارات املتعلقة بها، باإلضافة إىل حتديد اجلهات التشغيلي
 التنفيذ، وإقرار األنظمة املالية املرتبطة بتنفيذ تلك الربامج،ومتابعة الفروع ماليًا وإداريًا.

 -الالئحة املالية:

يتم تطبيق الالئحة املالية اخلاصة بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر واملقرة من جملس جامعة اجملمعة،     
 ة إدارة الفروع.باإلضافة ملا تقره جلن
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 -جودة الربامج التعليمية: تقرير قياس

بتطبيق أربعة  ايقومول التعليمية جودة الربامج قياستخصصني يف جمال املتنفيذ زيارات من تقرير يتضمن    
       ممثل الكلية(. – أعضاء هيئة التدريس-الفريق الزائر -)الدارسني استبيانات تتعلق بآراء

 -التشغيلية:اجلهة 

 جهات ذات انشطة أكادميية تتعاقد مع عمادة خدمة اجملتمع إلدارة وتشغيل أفرع العمادة.   

 -احلملة التسويقية:

إجراء دعائي إعالمي تقوم به عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بهدف تعريف أفراد اجملتمع بالربامج     
 يل بها.التعليمية اليت تنفذها  وزيادة نسبة التسج

  -القبول والتسجيل بالربامج التعليمية:

عملية إجرائية تتضمن جمموعة من املراحل احملددة بهدف قبول وتسجيل الطالب املتقدمني للربامج 
دبلوم تأهيلي(،وتبدأ بالتسجيل االلكرتوني والقبول املبدئي للطالب بالربنامج املعد من  –التعليمية )دبلوم عالي 

جملتمع، واستقبال ملفاتهم وفرزها ملطابقة ضوابط االلتحاق، وتنتهي تلك العملية بدخول قبل عمادة خدمة ا
الطالب يف منظومة التسجيل والقبول النهائي من خالل عمادة القبول والتسجيل باجلامعة، ويكون القبول بربامج 

 التجسري من مسؤولية عمادة القبول والتسجيل.

 -اإلشراف األكادميي:

اإلجراءات والضوابط املرتبطة بعملية تنفيذ الربامج التعليمية بالفروع وذلك من خالل اجلهة متابعة كافة 
 التشغيلية املتعاقد معها من قبل العمادة.
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تعد عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر وسيطًا يربط بني اجلامعة ومجيع قطاعات اجملتمع ومؤسساته. 
وانطالقًا من أهداف جامعة اجملمعة ورسالتها يف خدمة اجملتمع وإسهامًا منها يف تلبية احتياجاته ، تقوم عمادة 

ليت متتلكها اجلامعة بتقديم الربامج التعليمية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر من خالل اخلربات والكفاءات ا
املتخصصة يف خمتلف حقول املعرفة الرتبوية، واإلدارية،  والتقنية والطبية؛ لتساهم يف تلبية وتنمية احتياج 

 اجملتمع يف احملافظات الواقعة يف النطاق اجلغرايف للجامعة 

يف خمتلف  برناجمًا تعليميًاوعشرين  ةعلى إقامة قرابة مخسمبوافقة وزارة اخلدمة املدنية العمادة حظيت وقد      
، وقد بدأت العماد بالتعاون مع األقسام األكادميية بالكليات بالتخطيط والتنفيذ التخصصات العلمية واملهنية

 لتلك جملموعة من تلك الربامج اليت تليب حاجات أفراد اجملتمع وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.
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 لة التخطيط لتنفيذ الربامج التعليميةمرح
يتم يف هذه املرحلة التحضري لتنفيذ الربامج التعليمية املراد تنفيذها يف ضوء إجراءات حمددة ومسئوليات موزعة 

 وفقًا ملا يلي:

 اجلهة املساندة اجلهة املسئولة اإلجراء م

دراسة االحتياجات من الربامج يف ضوء متطلبات سوق  9
 العمل.

 الكليات عمادة خدمة اجملتمع

2 

اقرتاح الربامج التعليمية اليت ميكن للكلية اإلشراف 
عليها ، وضع خطة الربنامج واعتمادها من الكليات 

مدة  -األهداف  –واألقسام مشتملة على )املسمى 
متطلبات اجتياز  -عدد الوحدات الدراسية  -الدراسة 

 –شروط االلتحاق  -الفئة املستهدفة  -الربنامج 
 توصيف املقررات( -اجلدول الدراسي -اخلطة الدراسية 

 جمالس الكليات-
 جمالس األقسام العلمية-

جلنة اخلطط 
 الدراسية

3 
التوصية من جملس عمادة خدمة اجملتمع بإقرار 

الربامج  التعليمية ، وعمل اخلطة التسويقية 
 واإلعالمية للربامج وبيان فرص العمل والتوظيف . 

جملس عمادة خدمة 
 اجملتمع

 

2 
جملس عمادة خدمة - حتديد شروط تنفيذ الربنامج.

 اجملتمع
 الكليات-

 

  عمادة خدمة اجملتمع العتماد الربنامج.التواصل مع وزارة اخلدمة املدنية  5

6 

االجتماع التحضريي ملناقشة خطة الربنامج ووضع 
ضوابط اختيار أعضاء هيئة التدريس من داخل 

الكليات واملتعاونني وحتديد الوثائق املطلوبة من 
 الطالب والطالبات ومواعيد اإلعالن عن الربامج .

 عمادة خدمة اجملتمع-
 الكليات-

القبول عمادة 
 والتسجيل

7 
إرسال اخلطط الدراسية لعمادة القبول والتسجيل 

 لرتميز املقررات وترقيمها.

الكليات  عمادة خدمة اجملتمع
بالنسبة لربامج 

 جتسري

8 
 

تكليف املشرفني التنفيذيني  واملنسقني اإلداريني 
 للربامج. 

عمادة خدمة  جمالس الكليات
 اجملتمع

1 
للربامج التعليمية داخل حتديد أعضاء التدريس 
 نطاق اجلامعة وخارجها.

 جمالس الكليات-
 جمالس األقسام العلمية-

عمادة خدمة 
 اجملتمع
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 مرحلة تنفيذ الربامج التعليمية

 يتم يف هذه املرحلة تنفيذ الربامج التعليمية يف ضوء إجراءات حمددة ومسئوليات موزعة وفقًا ملا يلي:

 اجلهة املساندة اجلهة املسئولة اإلجراء م

  عمادة خدمة اجملتمع بدء تنفيذ اخلطة التسويقية واإلعالمية للربامج التعليمية. 9

2 
بدء برنامج التسجيل املبدئي لربامج التجسري، واستقبال 

 ملفات الطالب والطالبات.

عمادة القبول 
 والتسجيل

عمادة خدمة 
 اجملتمع

3 
الدبلومات، واستقبال بدء برنامج التسجيل املبدئي لربامج 

 ملفات الطالب والطالبات.
 عمادة خدمة اجملتمع

عمادة القبول 
 والتسجيل

 نهاية فرتة القبول لربامج التجسري. 2
عمادة القبول 

 والتسجيل

عمادة خدمة 
 اجملتمع

 عمادة خدمة اجملتمع نهاية فرتة القبول لربامج الدبلومات. 5
عمادة القبول 

 والتسجيل

الشهادات وكشوف الدرجات، وإجراء املعادالت لربامج فحص  6
 التجسري.

 الكليات
عمادة القبول 

 والتسجيل

7 
فرز طلبات الطالب والطالبات وفحص الشهادات وكشوف 

الدرجات يف ضوء معايري القبول احملددة من الكليات لربامج 
 الدبلومات.

  عمادة خدمة اجملتمع

بالقوائم النهائية للمقبولني إمداد عمادة خدمة اجملتمع  8
 بربامج التجسري

  الكليات

  عمادة خدمة اجملتمع إعالن قوائم الطالب والطالبات امللتحقني بربامج التجسري. 1

  عمادة خدمة اجملتمع إعالن قوائم الطالب والطالبات امللتحقني بربامج الدبلومات. 91

 الكليات جتهيز املقرات . 99
عمادة خدمة 

 اجملتمع

  عمادة خدمة اجملتمع التأكد من جاهزية املقرات 92

93 
إرسال قوائم الطالب والطالبات امللتحقني بالربامج 

التعليمية مع الشهادات وكشوف الدرجات، إضافة إىل 
 املعادالت اخلاصة بربامج التجسري لعمادة القبول والتسجيل

  عمادة خدمة اجملتمع

منظومة القبول والتسجيل باجلامعة دخول الطالب ضمن  92
 وإصدار األرقام اجلامعية

عمادة القبول 
  والتسجيل
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اجلامعات  ، والتعرف على اخلربات املماثلة يف  دراسة احتياجات اجملتمع من الربامج والدبلومات -9
 املناظرة.  

 اعتماد الربامج التعليمية من وزارة اخلدمة املدنية. -2

 وضع األهداف العامة والتفصيلية للربامج. -3

 اإلمكاناتالتنسيق مع الكليات اليت ستنفذ فيها الربامج، بهدف الوقوف على مدى توافر  -2
 األكادميية والتجهيزات الالزمة بها.

 بعتها.إعداد احلملة التسويقية اخلاصة بالربامج ومتا -5

 .بالنسبة لربامج الدبلومات القبول املبدئياإلشراف علي عمليات  -6

لدمج الطالب مبنظومة القبول والتسجيل باجلامعة التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل  - 7
  بالنسبة للدبلومات.

 التواصل مع وزارة التعليم العالي بشأن األمور املالية املرتبطة بالربنامج -8

 لتوفري دعم خاص بالربامج من خالل االتفاقيات مع اجلهات احلكومية واخلاصة.السعي  -1

 قياس جودة الربامج التعليمية     -91
 

 

 املهام اجلهة

ت
يا

كل
ال

 
 .من خالل جمالس األقسام العلمية وضع معايري القبول بالربنامج التعليمي-9
 .من خالل جمالس األقسام العلمية التعليميةوضع ضوابط اختيار أعضاء هيئة التدريس للربامج -2
 .من خالل جمالس األقسام العلمية املعادالت اخلاصة بربامج التجسريإجراء -3

 .             ممثلي الكلية للمساهمة يف قياس جودة الربامج التعليميةترشيح  -2

والسالمة  متابعة جوانب األمنوجتهيز القاعات واملعامل الالزمة لتنفيذ الربامج التعليمية، و إعداد -5
 والنظافة والصيانة. 

 ضبط جودة الربامج التعليمية -6
 متابعة عملية االختبارات  -7
 مناقشة القضايا واملشكالت املرتبطة بالربنامج يف جمالس األقسام املعنية -8
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 املهام املسئول

لية
الك

يد 
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 اليت ميكن للكلية اإلشراف على تنفيذها.اقرتاح الربامج التعليمية  -9

 اإلشراف العام على النواحي األكادميية واإلدارية والرتبوية للربامج. -2

بالتنسيق  املوافقة على أمساء املشرفني التنفيذيني واملنسقني اإلداريني املرشحني للربامج -3
 .مع جمالس األقسام العلمية اليت يتبع فدا الربنامج

أعضاء هيئة التدريس املرشحني للتدريس يف خمتلف مقررات الربامج،  املوافقة على أمساء -2
وإعداد العقود اخلاصة بهم، وإرسافدا إىل عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر الستكمال 

 .بالتنسيق مع جمالس األقسام العلمية اليت يتبع فدا الربنامج إجراءات عقودهم

اعيد احملاضرات العملية والنظرية ، ومتابعة إعالن متابعة اجلداول الدراسية الالزمة ، ومو -9
 .جداول االختبارات بعد موافقة القسم والكلية على ذلك

اإلشراف على سري االختبارات، والتنسيق مع املشرف التنفيذي يف استالم النتائج من  -5
أعضاء هيئة التدريس، واعتمادها من القسم والكلية، والتنسيق مع عمادة القبول 

 ل.والتسجي

حتديد وجتهيز القاعات واملعامل الالزمة لتنفيذ الربامج التعليمية، وتوفري املستلزمات  -7
 الالزمة.

 التعاون مع العمادة يف اجراءات ضبط جودة الربامج املنفذة. -8

العمل مع عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف كل ما حيقق مصلحة وتنفيذ  -1
 الربامج التعليمية.

 

 املهام املسئول
ذي

نفي
الت

ف 
شر

امل
 

التنسيق مع عمادة الكلية بتخصيص مكتب لإلشراف على الربنامج املنفذ يف الكلية،  -2
 ليكون مقرًا للمشرف التنفيذي واألعمال اإلدارية.

 اإلشراف على النواحي األكادميية واإلدارية والرتبوية للربنامج -3

 متابعة حضور وغياب الطالب، ورفع تقرير شهري عن ذلك. -2

متابعة حضور وغياب أعضاء هيئة التدريس، ورفع عدد ساعات احلضور الفعلية فدم  -5
 أسبوعيًا إىل العمادة.

اإلشراف على االختبارات، واستالم النتائج من أعضاء هيئة التدريس، واعتمادها من  -6
 القسم والكلية، والتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
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ذي
نفي

الت
ف 

شر
امل

 

القاعات واملعامل الالزمة لتنفيذ الربامج التعليمية، وتوفري املستلزمات  حتديد وجتهيز -7
 الالزمة بالتنسيق مع الكلية.

إعداد تقرير شامل عن الربنامج وفق منوذج موحد، ورفعه إىل الكلية وعمادة خدمة اجملتمع  -8
 والتعليم املستمر.

 األشراف على تنفيذ املنسق اإلداري ملهامه اإلدارية والفنية. -1

 املشاركة بفاعلية يف اجراءات ضبط جودة الربنامج املنفذ. -91

العمل مع عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف كل ما حيقق مصلحة وتنفيذ  -99
 الربنامج التعليمي.

 

 

 املهام املسئول

ري
إلدا

ق ا
نس

امل
 

 متابعة جتهيزات القاعات يوميًا قبل حضور الطالب -1

يف الةةةة امك امييا حيةةةةة حءةةةةمل اعةةةةةفاذات ا تبعةةةةة لت  يةةةة    الطةةةةالبمتابعةةةةة  ضةةةة   -2
 .وتءليمها للمشفف الت  ي يال امك وت فيغها بشكل يومي 

للمشةةةةةفف الت  يةةةةة ي اعشةةةةةفاف علةةةةةن تعب ةةةةةة ال مةةةةةاور ا تبعةةةةةة لءةةةةة  العمةةةةةل ور عهةةةةةا   -3
 . لل نامك

 ال نامك.  شففوالكتابة بها  من التجهيزات ال نامكمتابعة احتياةات  -4

مةةةن قبةةةل ا شةةةفف الت  يةةة ي  و ا شةةةفف العةةةاأ  ف يةةةالقيةةةاأ بةةةمي مهةةةاأ مءةةةتج    و تكل  -5
  علن ال نامك.

 

 املهام املسئول

س
دري

الت
ئة 

هي
ضو 

ع
 

هي ةةةة التةةة ريل مءةةة وا عةةةن يةةةل مةةةا يق مةةةأ لطالبةةةأ مةةةن معلومةةةات  و  كةةةار   عضةةةو  -6
وسةةةةةلوييات ويتبمةةةةةل تبعةةةةةات ولةةةةةم  اءةةةةةمل اللةةةةةوا   وامين مةةةةةة ا ةةةةة     هماتةةةةةأ     

 وللعملية التعليمية اليت يءهم بها. 

يتةةةةوو عضةةةةو هي ةةةةة التةةةة ريل ح ةةةةت ال  ةةةةاأ  امةةةةل القاعةةةةات وا  تةةةة ات ويقةةةة أ  و      -7
عةةةةن يةةةةل مةةةةا مةةةةن شةةةةمنأ اعمةةةةالا بال  ةةةةاأ  و اع ةةةةفار      تقفيةةةةفًا الت  يةةةة يا شةةةةفف 

 بالعملية التعليمية  و الءلويية. 

 ا شارية ب اعلية يف  نشطة ال امك امييا حية يف م مة اجملتمع. -8

متابعةةةةة مةةةةا يءةةةةتج  يف سةةةةاا تططةةةةأ وا ءةةةةاهمة يف تطةةةةويف تططةةةةأ والعةةةةف          -1
  ب لم للجهات ا  تطة ل راستأ واالست ا   م أ.
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ضو 
ع

س
دري

الت
ئة 

هي
 

عضةةةةو هي ةةةةة التةةةة ريل مكلةةةةف بةةةةم  ي قةةةةل لطالبةةةةأ  حةةةة   مةةةةا تو ةةةةل  ليةةةةأ العلةةةةم يف    -11
 ساا تططأ. ويث   يهم حمل العلم وا عف ة والت ك  العلمي الءليم.

يلتةةةةزأ عضةةةةو هي ةةةةة التةةةة ريل بةةةةالتقويم ال راسةةةةي ا ةةةةامعي   وما ةةةةة  يمةةةةا يتعلةةةة            -11
تبةةةةار  ي مقةةةةفر  ال بعةةةة  موا قةةةةة مبواعيةةةة  االمتبةةةةارات ال ها يةةةةة وعةةةة أ تغةةةةي  موعةةةة  ام 

 . القءم العلمي ا  تص بال نامك

يتةةةوو عضةةةو هي ةةةة التةةة ريل تةةة ريل مةةةا يكل ةةةأ بةةةأ مةةةن مقةةةفرات يف سةةةاا تططةةةأ      -12
الةةةةة قي   و العةةةةةةاأ   ويلتةةةةةزأ بعةةةةةة أ تغةةةةةي  مواعيةةةةةة  و مةةةةةاين ا ا ةةةةةةفات  و  ةةةةةةم     

 . ا شفف الت  ي ياجملموعات  ال بع  موا قة 

مقرتحةةةةات  ةةةة    تءةةةةاع  علةةةةن تطةةةةويف العمةةةةل امييةةةةةا حي يف       اعسةةةةهاأ يف تقةةةة يم    -13
 ال امك امييا حية  و  ي  آليات ت  ي ها وطفق ت عليها.

.ويتوو القيةةةاأ يضةةةع عضةةةو هي ةةةة التةةة ريل  سةةة لة امتبةةةار ا قةةةفر الةةة ي يتةةةوو ت ريءةةةأ        -14
 جبميع ا فاحل اليت تلي عملية و ع االمتبار حتن    ار ال تا ك ال ها ية.

عةةةةن مفاعةةةةا   ةةةةوابل امتبةةةةارات الطةةةةالب واميحةةةةواا       مءةةةة واعضةةةةو هي ةةةةة التةةةة ريل   -11
 ا تعلقة بها  و   ما ت ص عليأ ال بة ال راسة واالمتبارات للمفحلة ا امعية.
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 للخطة الزمنية التالية:يتم تنفيذ الربامج التعليمية يف احملافظات الواقعة يف النطاق اجلغرايف للجامعة وفقًا 

 : ** أواًل: اخلطة الزمنية ملرحلة التخطيط

اجلهة  اجلهة املسئولة  اإلجراء م
 املساندة

 تاريخ التنفيذ

9 
دراسة االحتياجات من الربامج يف ضوء متطلبات 

 سوق العمل.

عمادة خدمة 
 اجملتمع

 الكليات

بداية الفصل 
الدراسي السابق 
 لتطبيق الربنامج

2 

الربامج التعليمية اليت ميكن للكلية اقرتاح 
اإلشراف عليها ، وضع خطة الربنامج واعتمادها 

-من الكليات واألقسام مشتملة على )املسمى
-عدد الوحدات الدراسية-مدة الدراسة-األهداف

 -الفئة املستهدفة-متطلبات اجتياز الربنامج
اجلدول -اخلطة الدراسية-شروط االلتحاق
 ت(توصيف املقررا-الدراسي

جمالس -
 الكليات

جمالس -
 األقسام العلمية

جلنة -
اخلطط 
 الدراسية

 6-3من األسبوع 
للفصل الدراسي 
السابق لتطبيق 

 الربنامج

3 

التوصية من جملس عمادة خدمة اجملتمع بإقرار 
الربامج  التعليمية، وعمل اخلطة التسويقية 

واإلعالمية للربامج وبيان فرص العمل 
 والتوظيف .

 جملس عمادة
   خدمة اجملتمع

 حتديد شروط تنفيذ الربنامج. 2

جملس عمادة -
 خدمة اجملتمع

 الكليات -
  

5 
التواصل مع وزارة اخلدمة املدنية العتماد 

 الربنامج.

عمادة خدمة 
   اجملتمع

6 

االجتماع التحضريي ملناقشة خطة الربنامج 
ووضع ضوابط اختيار أعضاء هيئة التدريس من 

واملتعاونني وحتديد الوثائق داخل الكليات 
املطلوبة من الطالب والطالبات ومواعيد اإلعالن 

 عن الربامج .

عمادة خدمة -
 اجملتمع

 الكليات-

عمادة 
القبول 

 والتسجيل

األسبوع العاشر 
من الفصل 

الدراسي السابق 
 لتطبيق الربنامج

                                                           
 مت إعداد اخلطة الزمنية ملرحليت التخطيط والتنفيذ بإشراف وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واالكادميية *
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إرسال اخلطط الدراسية لعمادة القبول  7
 وترقيمها.والتسجيل لرتميز املقررات 

عمادة خدمة 
 اجملتمع

الكليات 
بالنسبة 
لربامج 
 جتسري

األسبوع العاشر 
من الفصل 

الدراسي السابق 
 لتطبيق الربنامج

8 
 

تكليف املشرفني التنفيذيني  واملنسقني اإلداريني 
 للربامج.

جمالس 
 الكليات

عمادة 
خدمة 
 اجملتمع

األسبوع احلادي 
عشر من الفصل 
الدراسي السابق 

 الربنامجلتطبيق 

1 
حتديد أعضاء التدريس للربامج التعليمية داخل 

 نطاق اجلامعة وخارجها.

جمالس -
 الكليات

جمالس -
 األقسام العلمية

عمادة 
خدمة 
 اجملتمع

األسبوع الثالث 
عشر من الفصل 
الدراسي السابق 
 لتطبيق الربنامج

 

 

  : ثانيًا: اخلطة الزمنية ملرحلة التنفيذ

 اإلجراء م
اجلهة 
 املسئولة

اجلهة 
 الفرتة الزمنية املساندة

بدء تنفيذ اخلطة التسويقية واإلعالمية  9
 للربامج التعليمية.

عمادة خدمة 
 اجملتمع

 

األسبوع العاشر من 
الفصل الدراسي السابق 

 لتطبيق الربنامج

2 
بدء برنامج التسجيل املبدئي لربامج 
التجسري، واستقبال ملفات الطالب 

 والطالبات.

عمادة القبول 
 والتسجيل

عمادة خدمة 
 اجملتمع

األسبوع الثاني عشر من 
الفصل الدراسي السابق 

 لتطبيق الربنامج

3 
بدء برنامج التسجيل املبدئي لربامج 
الدبلومات، واستقبال ملفات الطالب 

 والطالبات.

عمادة خدمة 
 اجملتمع

عمادة القبول 
 والتسجيل

األسبوع الثاني عشر من 
الدراسي السابق الفصل 

 لتطبيق الربنامج
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 نهاية فرتة القبول لربامج التجسري. 2
عمادة القبول 

 والتسجيل

عمادة خدمة 
 اجملتمع

األسبوع السادس عشر من 
الفصل الدراسي السابق 

 لتطبيق الربنامج

 نهاية فرتة القبول لربامج الدبلومات. 5
عمادة خدمة 

 اجملتمع

عمادة القبول 
 والتسجيل

 الصيفيةالفرتة 

6 
فحص الشهادات وكشوف الدرجات، وإجراء 

 املعادالت لربامج التجسري.
 الكليات

عمادة القبول 
 والتسجيل

األسبوع السادس عشر من 
الفصل الدراسي السابق 

 لتطبيق الربنامج

7 

فرز طلبات الطالب والطالبات وفحص 
الشهادات وكشوف الدرجات يف ضوء معايري 

الكليات لربامج القبول احملددة من 
 الدبلومات.

عمادة خدمة 
 اجملتمع

 الفرتة الصيفية 

إمداد عمادة خدمة اجملتمع بالقوائم النهائية  8
 للمقبولني بربامج التجسري

  الكليات

األسبوع السابع عشر من 
الفصل الدراسي السابق 

 للتطبيق

1 
إعالن قوائم الطالب والطالبات امللتحقني 

 بربامج التجسري.

خدمة عمادة 
 اجملتمع

 

األسبوع الثامن عشر من 
الفصل الدراسي السابق 

 للتطبيق

إعالن قوائم الطالب والطالبات امللتحقني  91
 بربامج الدبلومات.

عمادة خدمة 
 اجملتمع

 الفرتة الصيفية 

 الكليات جتهيز املقرات . 99
عمادة خدمة 

 اجملتمع
 الفرتة الصيفية

عمادة خدمة  التأكد من جاهزية املقرات 92
 اجملتمع

 الفرتة الصيفية 

93 

إرسال قوائم الطالب والطالبات امللتحقني 
بالربامج التعليمية مع الشهادات وكشوف 

الدرجات، إضافة إىل املعادالت اخلاصة بربامج 
 التجسري لعمادة القبول والتسجيل .

عمادة خدمة 
 اجملتمع

 

األسبوع األول من الفصل 
الدراسي لتطبيق 

 الربنامج

دخول الطالب ضمن منظومة القبول  92
 والتسجيل باجلامعة وإصدار األرقام اجلامعية

عمادة القبول 
  والتسجيل

األسبوع األول من الفصل 
الدراسي لتطبيق 

 الربنامج
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 مربرات تنفيذ برامج تعليمية يف احملافظات الواقعة خارج النطاق اجلغرايف للجامعة 

  الربامج التعليمية مبراكز الدراسات اجلامعيةمراحل تنفيذ 

o اختيار الربامج وحتديد معايري القبول 

o التسويق والدعاية للربامج 

o القبول املبدئي 

o اإلشراف األكادميي 

o ضبط وقياس اجلودة 

 اللجان واملهام اإلشرافية للربامج 

o جلنة إدارة الربامج الفرعية 

o )اجلهة التشغيلية )مركز الدراسات اجلامعية 

o الكليات 

o عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 
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انطالقًا من جهود عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف حتقيق أهدافها الرامية إىل خدمة مجيع 
واتساقًا مع األهداف التفصيلية املتضمنة باخلطة االسرتاتيجية جلامعة اجملمعة واليت دشنها  أفراد اجملتمع،

، واليت دعت إىل ضرورة هـ9233-9232معالي مدير جامعة اجملمعة  خالل الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 
تمعية )افددف التفصيلي الثاني زيادة أعداد املستفيدين من برامج العمادة يف القطاعات اخلاصة واملؤسسات اجمل

 .(هـ1433املنبثق من افددف االسرتاتيجي الثاني للخطة االسرتاتيجية جلامعة اجملمعة،

وذلك يف  هـ9232-9233قامت العمادة بإعداد خطة متكاملة لرباجمها التعليمية خالل العام اجلامعي  
معة، وكذلك احملافظات الواقعة يف ختومها من ضوء دراسة احتياجات احملافظات الواقعة يف نطاق جامعة اجمل

الربامج التعليمية سواء النوعية منها أو اليت يتطلبها سوق العمل، وقد كان من أهم نتائج هذه الدراسة ، وجود 
حاجة ماسة لربامج التعليم املوازي والدبلومات اليت تنفذها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف حمافظة 

ن ويرجع ذلك إىل عدم وجود جامعة يف هذه احملافظة ،كما ان الكليات املوجودة بها ال تقدم تلك حفر الباط
 النوعية من الربامج.

كما توصلت الدراسة إىل أنه بالرغم من وجود العديد من اجلامعات بالرياض إال أن تلك املنطقة مازالت 
بشكل ملح وعاجل . ومن هنا اشتملت اخلطة على حتتاج إىل تقديم برامج تعليمية نوعية حيتاجها سوق العمل 

 برامج متنوعة يف اجملاالت التالية: برامج طبية، برامج تربوية، برامج إدارية وقانونية وبرامج حاسوبية وتقنية . 
وملا القته عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر من دعم  من قبل معالي مدير اجلامعة، خاصة يف 

للتوسع يف أعداد الربامج التعليمية واملناطق اليت تستهدفها بهدف االرتقاء جبامعة اجملمعة  مبادراتها النوعية
على املستويني الكمي والكيفي يف ضوء متطلبات اجلودة اليت متثل أهم الدعائم اليت تقوم عليها العملية 

عالية، تسهم يف حتقيق خمرجات التعليمية داخل اجلامعة، لذا سعت العمادة إىل تقديم برامج تعليمية ذات جودة 
نوعية،وتليب حاجة اجملتمع من تلك الربامج  سواء داخل احملافظات الواقعة يف نطاق اجلامعة أو تلك الواقعة  

 على ختومها. 
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 مربرات تنفيذ برامج تعليمية يف احملافظات الواقعة خارج النطاق اجلغرايف للجامعة

تعد تلبية احتياجات اجملتمع من الفرص التعليمية املتميزة من أهم األهداف اليت يقع على                               
كاهل اجلامعة تنفيذها ، ولعل جامعة اجملمعة تقع يف منطقة جغرافية ظلت فرتة طويلة يف حاجة إىل وجود 

بعض املناطق حتتاج إىل الدعم يف جامعة توفر فرص تعليمية نوعية ألبنائها ،ومع إنشاء اجلامعة ظلت هناك 
جمال الربامج التعليمية كمنطقة حفر الباطن ،اليت تعد جامعة اجملمعة أقرب اجلامعات إليها برغم الكثافة 
العالية يف السكان بها، كذلك منطقة الرياض وبرغم وجود أكثر من جامعة بها إال أن اجلامعة آلت على نفسها 

ة إىل تلك املنطقة بشرط توافر معياري النوعية يف اختيار الربامج والتكامل مع إال أن متتد خدماتها التعليمي
اجلامعات الواقعة داخل املنطقة مبا حيقق توفري أكرب عدد من الفرص التعليمية ألبناء املنطقة وحتقيق قدر 

نفيذها عند احلاجة عالي من التواصل والتكامل بني اجلامعات، علمًا بأن تلك الربامج تنفذ بصورة مؤقتة يتم ت
اجملتمعية وتلغى عند االكتفاء أو يف حالة وجود برامج تعليمية مناظرة يف جامعات املنطقة تستوعب الطلب 

 املتزايد من أفراد اجملتمع.

 ميكن إجياز مربرات تنفيذ برامج تعليمية يف احملافظات الواقعة خارج النطاق اجلغرايف للجامعة فيما يلي: 

ية للمناطق اليت حتتاج إىل الدعم يف جمال الربامج التعليمية كمنطقة حفر الباطن توفري فرص تعليم -9
 ،اليت تعد جامعة اجملمعة أقرب اجلامعات إليها برغم الكثافة العالية يف السكان بها.

ما أسفرت عنه نتائج الدراسة االستطالعية اليت قامت بها الشركة املنفذة للحملة التسويقية للربامج  -2
ية اليت تنفذها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر واليت أكدت على احلاجة املاسة لتنفيذ التعليم

 مثل تلك الربامج

وصول الكثري من الطلبات من أفراد اجملتمع املقيمني يف تلك املناطق بشأن تنفيذ برامج تعليمية يف  -3
 منطقتهم.

حمافظات تقع خارج نطاقها اجلغرايف  وجود جتارب ناجحة جلامعات عريقة تقدم برامج تعليمية يف -2
 ،كجامعة أم القرى اليت تقدم برنامج للماجستري بالتعاون مع كليات بريدة األهلية مبنطقة القصيم.
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 املرحلة األوىل :  اختيار الربامج وحتديد معايري القبول.

وحتديد معايري القبول يف مراكز الدراسات اجلامعية ميكن حتديد اإلجراءات املرتبطة بعملية اختيار الربامج 
 -وفق ما يلي:

 اجلهة املساندة اجلهة املسئولة اإلجراء م

 حتديد الربامج التعليمية اليت حيتاجها اجملتمع. 9
عمادة خدمة 

 اجملتمع
الكليات واجلهة 

 التشغيلية

2 
اعتماد الربامج احملدد تنفيذها من وزارة اخلدمة 

 املدنية.
عمادة خدمة 

 اجملتمع
 

3 
التنسيق مع الكليات واألقسام املعنية بشأن إمكانية 
تنفيذ الربامج،وتعيني ممثل للكلية كحلقة وصل 

 بينها وبني مراكز الدراسات اجلامعية.

عمادة خدمة 
 اجملتمع

 الكليات

عمادة خدمة  حتديد معايري القبول بالربامج التعليمية 2
 اجملتمع

 الكليات

 

 الثانية  : التسويق والدعاية لربامج الفروع املرحلة

 -وميكن حتديد اإلجراءات املرتبطة بعملية التسويق والدعاية لربامج الفروع وفق ما يلي:

 اجلهة املساندة اجلهة املسئولة اإلجراء م
  عمادة خدمة اجملتمع التعاقد مع جهات دعائية وتسويقية 9
  عمادة خدمة اجملتمع والدعائيةالتواصل مع اجلهات اإلعالنية  2
 اجلهة التشغيلية عمادة خدمة اجملتمع بناء وتنفيذ خطة التسويق والدعاية واإلعالم. 3

2 
تقويم مدى حتقيق اخلطة التسويقية  

ألهدافها وتعديل اخلطة وفق التغذية الراجعة 
 امليدانية

  عمادة خدمة اجملتمع
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 املرحلة الثالثة : القبول املبدئي

   -ميكن حتديد اإلجراءات املرتبطة بعملية القبول املبدئي لربامج الفروع وفق ما يلي:

 اجلهة املسئولة اإلجراء م
اجلهة 
 املساندة

9 
التواصل مع الكليات واألقسام املعنية بشأن الضوابط اخلاصة 

 الكليات عمادة خدمة اجملتمع بالقبول

  عمادة خدمة اجملتمع العمادةالتسجيل االلكرتوني عن طريق موقع  2

3 
استقبال ملفات املتقدمني ومطابقتها بالبيانات املسجلة إلكرتونيًا 

 الكليات عمادة خدمة اجملتمع بربنامج التسجيل املبدئي االلكرتوني اخلاص بالعمادة.

  الكليات إجراء املعادالت اخلاصة بربامج التجسري 2

5 
تنطبق عليها ضوابط القبول  فرز امللفات وحتديد القوائم اليت

  عمادة خدمة اجملتمع بالربامج التعليمية )الدبلومات( املراد التسجيل فيها.

 عمادة خدمة اجملتمع صياغة القوائم النهائية وقوائم االحتياط 6

الكليات 
)برامج 

 التجسري(

إشعار الطالب املقبولني نهائيًا بالدراسة يف الربنامج التعليمي من  7
 والربيد االلكرتوني. SMS خالل رسائل جوال 

  عمادة خدمة اجملتمع

  عمادة خدمة اجملتمع إرسال القوائم النهائية إلي اجلهة التشغيلية للفروع 8

1 
يف  إرسال القوائم النهائية إلي عمادة القبول والتسجيل لدجمها

 منظومة القبول والتسجيل باجلامعة

عمادة خدمة اجملتمع 
بالتنسيق مع عمادة القبول 

 والتسجيل

الكليات 
)برامج 

 التجسري(

 ربط الشعب باملستخدم األكادميي 91
عمادة القبول والتسجيل 

بالتنسيق مع عمادة خدمة 
 اجملتمع

الكليات 
واجلهة 

 التشغيلية

99 

استقبال طلبات احلركات األكادميية املطلوب إجرائها للطالب 
تعديل  –والطالبات املسجلني بالقوائم النهائية ومنها )االنسحاب 

التحويل مع مراعاة االلتزام بشروط التحويل( وإرسافدا  –البيانات 
 إلي عمادة القبول والتسجيل

 عمادة خدمة اجملتمع
 

عمادة القبول 
 والتسجيل
 والكليات
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 املرحلة الرابعة : اإلشراف األكادميي

متابعة كافة اإلجراءات والضوابط املرتبطة بعملية تنفيذ الربامج التعليمية بالفروع وذلك من خالل اجلهة 
 التشغيلية املتعاقد معها من قبل العمادة.

ميكن حتديد اإلجراءات املرتبطة بعملية اإلشراف األكادميي وضبط وقياس اجلودة على برامج الفروع وفق ما    
 -يلي:

 اجلهة املساندة اجلهة املسئولة اإلجراء م

9 
اإلشراف األكادميي مسئولية مشرتكة بني العمادة 

واجلهة التشغيلية بالتنسيق مع الكليات واألقسام 
 املعنية

الكليات واجلهة  خدمة اجملتمععمادة 
 التشغيلية

2 
تشكيل جلان من ممثلي الكليات ملتابعة سري العملية 

 الكليات عمادة خدمة اجملتمع األكادميية مبراكز الدراسات اجلامعية.

3 
إعداد تقارير دورية عن مدي سري الربنامج تعدها 
اجلهة التشغيلية يف ضوء اللوائح وضبط جودة 

 التعليمية مبراكز الدراسات اجلامعية.الربامج 
  اجلهة التشغيلية

  عمادة خدمة اجملتمع متابعة سري الربامج التعليمية 2

5 
تشكيل جلان خاصة بعملية اإلشراف واملتابعة 

 اجلهة التشغيلية الداخلية للربامج التعليمية.
اجلهة 

 التشغيلية
 املرحلة اخلامسة  : ضبط  وقياس اجلودة 

جمموعة من العمليات اليت تتضمن  تشكيل اللجان وإعداد التقارير والعمل علي تهيئة جمال مناسب وتعين 
لتحقيق وضمان مستوى أعلي من األداء يف تنفيذ الربامج األكادميية اليت تقيمها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم 

املستمر بشكل دوري باالستعانة بفريق من  املستمر ، وقياس اجلودة  عملية تقوم بها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم
 املتخصصني يف اجلودة باستخدام أدوات لقياس اجلودة التعليمية واإلدارية وغريها.
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 اجلهة املساندة اجلهة املسئولة اإلجراء م

 تشكيل اللجان وإعداد املهام 9
عمادة خدمة اجملتمع بالتنسيق مع 

 اجلهة التشغيلية

الكليات واجلهة 
 التشغيلية

2 
إعداد تقرير فصلي عن جودة الربامج 

 الكليات عمادة خدمة اجملتمع التعليمية

3 
تنظيم زيارات لفرق قياس اجلودة 

 بالربامج التعليمية
 

 عمادة خدمة اجملتمع
الكليات واجلهة 

 التشغيلية

تطبيق أدوات قياس جودة الربامج  2
 التعليمية.

  عمادة خدمة اجملتمع

  عمادة خدمة اجملتمع االستبانات واستخراج النتائجحتليل  5
  عمادة خدمة اجملتمع طباعة تقرير جودة الربامج التعليمية 6
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 جلنة إدارة الربامج الفرعية-1    

هي جلنة تقوم بالتخطيط والتنفيذ للربامج التعليمية يف احملافظات الواقعة خارج النطاق اجلغرايف               
مدير اجلامعة . انظر امللحق  معةةاليللجامعة واختاذ القرارات املناسبة بشأنها . وقد مت تشكيل اللجنة بقرار من 

 ( 9رقم )

 طبيعة عمل اللجنة:

خارج النطاق اجلغرايف للجامعة تنفذ فيها الربامج التعليمية، كما تقرتح الربامج  ختتص بافتتاح فروع 
التعليمية القابلة للتنفيذ يف هذه الفروع واعتماد مجيع القرارات املتعلقة بها، باإلضافة إىل حتديد اجلهات 

لك الربامج ، ومتابعة الفروع ماليًا التشغيلية املساعدة يف عملية التنفيذ، وإقرار األنظمة املالية املرتبطة بتنفيذ ت
 وإداريًا. 

 مهام اللجنة:

 ختتص اللجنة بتنفيذ املهام التالية:       

 حتديد واعتماد الفروع اليت سوف يقام فيها الربامج التعليمية. -9
 حتديد مواقع إقامة وتنفيذ الربامج التعليمية يف الفروع. -2
 واعتماد اجلهة املشغلة ذات العرض املناسب.دراسة العروض املقدمة من اجلهات التشغيلية  -3
 للربامج التعليمية يف الفروع . اجلهات التشغيليةاختيار  -2
 حتديد اللجان العاملة يف جمال اإلشراف واإلدارة والتقويم  وضبط اجلودة. -5
 .متابعة سري العملية التعليمية واإلدارية بالفروع  -6
 لجان العاملة بربامج الفروع ودراستها.االطالع على التقارير الدورية املرفوعة من ال -7
 إعداد املوازنة املالية  للربامج  ومراجعتها   -8

 صالحيات اللجنة  

 اعتماد اخلطط للربامج التعليمية  -9

 حتديد املعايري واعتماد اجلهة التشغيلية  -2

 اعتماد املكافآت ومتابعة جوانب الصرف على برامج الفروع  -3

 .  التشغيلية وتفويض عميد خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بتوقيع العقوداملوافقة على عقود اجلهات  -2

 اعتماد املوازنة املالية للربامج التعليمية  -5



 

- 31 - 

   

 

% من إيرادات 91ختصيص مكافأة للجان العاملة يف االشراف على برامج الفروع بنسبة ال تزيد عن  -6
 الربامج . 

 .  اعتماد التقرير السنوي لربامج التعليمية بالفروع -7

 اجلهة التشغيلية )مركز الدراسات اجلامعية(-2

 طبيعة اجلهة التشغيلية   

 جهة ذات انشطة أكادميية تتعاقد مع عمادة خدمة اجملتمع إلدارة وتشغيل الربامج الفرعية .

 اختيار اجلهة التشغيلية

ة وتطبيق الضوابط واملعايري تقوم جلنة الربامج الفرعية باختيار اجلهة التشغيلية من خالل دراسة العروض املقدم
 (.2احملددة لذلك الغرض) انظر ملحق رقم 

عقد االتفاق امللزم للجهة التشغيلية والعمادة بشأن عملية  -أو من تفوضه اللجنة  -ومن ثم يوقع رئيس اللجنة 
 ( 3التشغيل ) انظر ملحق رقم 

 حمددات الرقابة على اجلهة التشغيلية:

  اجلهة التشغيلية من قبل العمادة واألقسام األكادميية بالكلياتاملتابعة الدورية على 

  التقييم املستمر ألدائها من خالل فرق قياس اجلودة املشكلة من العمادة وممثلي الكليات 

 (.حيث يشرتط الستمرار عمل اجلهة التشغيلية حصول 3نتائج تطبيق أدوات قياس اجلودة  )ملحق
 (2( من )3يقل عن ) مجيع املعايري على معدل أداء ال

 ( يتم لفت نظر اجلهة 3يف حالة وجود معيار أو أكثر حصل على معدل أداء أقل من مستوى )
 التشغيلية، لتحسني األداء يف هذا املعيار .

   يف حالة عدم التزام اجلهة التشغيلية بتوصيات التحسني أو اإلخفاق يف حتقيق مستوى اجلودة
 الفرعية بشأن عدم جتديد التعاقد أو إنهائه متامًا . املطلوب مت الرفع للجنة الربامج

 مهام اجلهة التشغيلية:

 تتحدد مهام اجلهة التشغيلية )مركز الدراسات اجلامعية ( فيما يلي:

 دراسة ملفات أعضاء هيئة التدريس املتقدمني للتدريس بالربامج التعليمية وتطبيق    -9

 للمتقدمني إليهم للتدريس من خارج األقسام العلمية( وذلك ضوابط اجلامعة يف االختيار )     
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 .   استقبال ملفات الطالب املتقدمني من الفروع وإرسافدا إلي عمادة خدمة اجملتمع -2

  وجتهيز القاعات واملعامل الالزمة لتنفيذ الربامج التعليمية، ومتابعة جوانب األمن  إعداد -3

   والسالمة والنظافة والصيانة.    

  الربامج التعليمية من الناحية الفنية واإلدارية متابعة سري -2

 متابعة مهام املشرفني التنفيذيني واملنسقني اإلداريني.   -5
                                            استقبال الطالب وتهيئتهم للدراسة يف الربامج -6

 معاجلة املشكالت التعليمية وفق لوائح وأنظمة اجلامعة.  -7

 سري أعمال االختبارات الدورية والنهائية. بعة وتنفيذ واملتاإلشراف  -8

 استقبال جلان قياس جودة الربامج وتسهيل مهمتها. -1

 ضبط جودة الربامج التعليمية املنفذة يف الفروع.   -91

 إعداد التقارير الدورية وإرسافدا لعمادة خدمة اجملتمع. -99
 التعاون مع ممثلي الكليات يف كل ما من شأنه رفع مستوى األداء  -92

 

 الكليات-3

تقوم كل كلية معنية بالربامج املنفذة برتشيح ممثل فدا يكون حلقة وصل بينها وبني الربامج املنفذة يف مراكز 
 التعليم اجلامعي، ويساعد يف ضبط جودة الربامج ومتثل مهامه فيما يلي:

 مهام ممثل الكلية:

 التدريس بالتنسيق مع القسم العلمي  هيئة أعضاء اختيار معايري وضعاملشاركة يف  – 9

 .التشغيلية اجلهة قبل من املرشحني األعضاء على املعايري مطابقة مراجعةاملشاركة يف  – 2

 واألكادميية  ، اإلدارية  الربامج جودة ضبط يف الفاعلة املشاركة - 3

للمتطلبات والرفع بأهم املالحظات لعمادة خدمة اجملتمع  استيفائها ومدى الالزمة، الدراسية اجلداول مراجعة - 2
 والتعليم املستمر 

 .التشغيلية واجلهة اجملتمع خدمة عمادة مع بالتنسيق االختبارات جداول مراجعة - 5

 العمل والرفع بها للعمادة  سري حول التقارير وإعداد الدورية املالحظات رصد - 6

 والفنية االكادميية املشكالت حل يف الفاعلة املساهمة - 7
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 القسم مع بتنسيق املعادالت وإجراء الطالب قبول على االشراف -8
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اعشفاف علن تطفيف  عماا مفايز ال راسةات ا امعيةة وتة ب  شةاونها امييا حيةة      . 1
واع ارية وا الية وغ ها يف ح و  الءياسة ا فسومة لأ و قةا لححكةاأ وامين مةة واللةوا       

 والتعليمات الءارية.

ال نةةامك مةةن  عضةةاذ هي ةةة التةة ريل وعضةةوات هي ةةة التةة ريل        مفاةعةةة احتياةةةات   .1
وا ةةةو  ا وا و  ةةةات وال  ةةةيا وال  ةةةات ا ءةةةاع   وا  شةةةات والتجهيةةةزات وامي وات  
والعمل علن تممي ها للعاأ احلالي والقا أ ومبا  تاةةأ الة امك امييا حيةة مةن   ةا       

 وم مات ومباني .

ال  اأ  امل مباني ت  ية  ال نةامك والف ةع     اعشفاف علن س  العمل وال راسة وح ت .2
 للمء ولا يف ا امعة عن يل ما من شمنأ ا ءاس بء  العمل يف ال نامك .

ال  ف يف طلبةات جت ية  عقةو   عضةاذ هي ةة التة ريل ور عهةا  و ا هةة ا  تطةة يف           .3
 ا امعة وولم لء  احتيار ال نامك من  عضاذ هي ة الت ريل .

ت  يةة  التعليمةةات والتوةيهةةات الةةيت تةةف   و ا شةةفف العةةاأ علةةن         اعشةةفاف ومتابعةةة  .4
 مفايز ال راسات ا امعية من ا امعة و  اراتها وولم و   الطالحيات ا  ولة .

.  اعطةةةالل علةةةن توعيةةةع العةةةملذ الت ريءةةةي  ميةةةع  عضةةةاذ هي ةةةة التةةة ريل وا تعةةةاونا      6
 مة اجملتمع والتعليم ا ءتمف با امعة.وا تعاونات ور ع االستمارات ا تعلقة بها لعما   م 

  ي  احتياةةات الة امك امييا حيةة مةن الك ةاذات البشةفية   واميةهةز  وا عامةل          .7
 وحنوها  وطلمل تممي ها.

 اعتما  ة اوا ا ا فات العلمية والعملية .  .8

مك با علومات والبيانات الالعمة عةن الة ا   عما   م مة اجملتمع والتعليم ا ءتمفتزوي   .9
 امييا حية ا     . 

    ار القفارات الالعمة لت  يم س  العمل و عماا االمتبارات ع   احلاةة  ليها.  .11

  يةة  اميعةة ا  ا فشةةبة للقبةةوا يف يةةل  طةةل  راسةةي  ب ةةاذ علةةن مةةا جتفيةةأ   ار       .11
الةة امك امييا حيةةة مةةن  راسةةة ومفاةعةةة  حءةةمل الطاقةةة االسةةتيعابية واعمكانةةات   

 .هلا  لي عما   م مة اجملتمع والتعليم ا ءتمفو رسا  ا تاحة

تقويم وتطويف  عماا   ار  اعشفاف العاأ علن ال امك امييا حية من مالا اميةهةز    .12
 ا  تطة والعمل علن  ءا   ا ها ور ع مءتواها.

 اعتما  مجيع اخلطابات الطا ر  من   ار  مفايز ال راسات ا امعية.  .13
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ة مةةةن مفيةةةز ال راسةةةات يةةةول ةةةل ال  ةةةف للهي ةةةة اع ار    ةةة ار مطابةةةات الشةةةكف  .14
 ا امعية.

التوةيأ بإنهاذ التعاو  مع من تثبل ع أ االست ا   مة هم  و عة أ ةة يتهم مةن  عضةاذ       .15
 .ور ع تقفيف لعما   م مة اجملتمع والتعليم ا ءتمف  هي ة الت ريل ا تعاونا

 القفارات اع ارية ال املية.اعتما     ار  .16

اعشفاف علن مفاةعة ةة اوا الة امك امييا حيةة ومة ي التقيية  بامينطةبة ا ة            .17
ميعضةةاذ هي ةةةة التةةة ريل وتقءةةةيمها اءةةمل الت طةةةص  وا طةةةا قة علةةةن ا ةةة اوا   

 ال راسية ا ع   من قبل ا شفف العاأ.

 والتبويل والتمةيل. استقباا ا فاةعا و ما ة  يما يتعل  بالقبوا و التءجيل .18

م اقشةةةة ا قرتحةةةات ا ق مةةةة لتطةةةويف الةةة امك امييا حيةةةة يف مفايةةةز ال راسةةةات       .19
 ا امعية.

اعشةةفاف علةةن ت  يةة  القةةفارات الطةةا ر  مةةن عمةةا   م مةةة اجملتمةةع و عةة ا  يا ةةة       .21
 التقاريف اليت تتطلبها مطلبة العمل يف ال امك امييا حية. 

ية اليت تقاأ  يها ال امك امييا حية  و مةا يالحةت   ح ت ال  اأ يف ا باني امييا ح .21
حوا ما يقع من  ح   عضاذ هي ة الت ريل  و من يف حكمهم مةن  مةالا بالواةبةات    

 ا طلوبة  و  ي خمال ات  مفى. 

اقرتاح ال نامك اخلاص مبا حكن    تءهم يف تطويف ال امك امييا حيةة يف م مةة    .22
ات اخلا ةةةة بةةة لم  و عمةةةا   م مةةةة اجملتمةةةع  اجملتمةةةع وتقةةة يم ا ف يةةةات والتو ةةةي

 واعشفاف علن ت  ي  ما تقفه ا امعة به ا اخلطوص.

و ع مطة س وية لحعماا وامينشطة امييا حية اليت تقاأ يف م ي ة الفيةا  و ح ةف    .23
البةةاطن والةةيت مةةن ماللةةأ حكةةن    تءةةهم يف  قيةة   هةة اف ا امعةةة بالت ءةةي  مةةع 

 عما   م مة اجملتمع. 

ة االةتماعةةةات ال وريةةةة للجةةةا  الءةةة  والف ةةة  و اعشةةةفاف العةةةاأ علةةةن  ةةةا   ر اسةةة .24
االمتبارات وس ها ور   ال رةات و مفار نتا جها يف مواعي ها واعتما ها ور عهةا  

  و ا هات ا  تطة يف عما   م مة اجملتمع للتط ي  عليها.

 حيةة والعلميةة    ع ا  تقفيف شامل يف نهاية يل عاأ ةامعي عن شاو  ال امك امييا .25
واع اريةةة وا اليةةة والطةةبية ومءةةتوي   اذ العمةةل بهةةا وشةةاو  ال راسةةة واالمتبةةارات        
ونتا جها وبيةا  العقبةات الةيت اعرت ةل الت  ية  وا قرتحةات واحللةوا ا ال مةة ور عهةا          

                     لعما   م مة اجملتمع ل راستها ومن  م ر عها للجهات ا  تطة يف ا امعة .                   

 .. القياأ بمي مهاأ مءتج    و ما يكلف بها من قبل   ار  ا امعة27
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 علن اطالل مجيع  عضاذ هي ة الت ريل علن التعاميم الوار   . اعشفاف-1

 علن طلمل معا لة موا  ال راسة للطالب و   التعليمات الوار   من ا امعة. اعشفاف-2

ا الةة لةةأ مةةن ا شةةفف العةةاأ علةةن    راسةة الشةةكاوى وا قرتحةةات ا ق مةةة مةةن الطةةالب  و -3
مفايز ال راسات ا امعية و ب اذ الف ي  يها والعمل علن معا تها  م ر عها للمشفف العاأ 

 معية.  علن مفايز ال راسات ا ا

 اعشفاف علن استمارات ا تعاونا وجتهيزها يف مواعي ها. -4

  ت  ملف و ي ي لكل من يتم التعاو   و التعاق  معأ ومتابعة   يثأ حءمل ا ءتج ات.  -5

توعيع التعاميم والتبليغ بالقفارات ا همة   ءوبي ال نامك و م  توقيعهم  عليها يةل  يمةا   -6
 خيطأ.

تقةةاويم امي اذ الةةو ي ي ميعضةةاذ هي ةةة التةة ريل ا تعةةاونا واعتما هةةا مةةن       تهي ةةة وتوعيةةع  -7
 . عما   م مة اجملتمع والتعليم ا ءتمفا شفف العاأ ومن  م  رساهلا خبطاب  و 

استالأ مطة ال امك امييا حية وتو يف ا قفرات امييا حية من عما   م مة اجملتمع -8
و عة ا  تو ةيف للمقةفرات مةن  عضةاذ هي ةة التة ريل        وتوعيعها علن  عضاذ هي ة الت ريل  

 ومطالبة  عضاذ هي ة الت ريل بتجهيز التو يف وتطبي  معاي  ا و  .

متابعة حاالت االست  ا  ميعضاذ هي ة الت ريل ا تعاونا من ال نامك ور  ها يف منةوور  -9
 مع  هل ا الغف .

تكةةوين قاعةة   بيانةةات عةةن  عضةةاذ هي ةةة التةة ريل الةةفاغبا يف التعةةاو   و التعاقةة  مةةع    -11
 ا امعة لت  ي  ال امك امييا حية. 

اعشةةفاف علةةن ت  ةةيم االمتبةةارات و عةة ا  ةةة اوا االمتبةةارات واقةةرتاح تشةةكيل اللجةةا   -11
 ومتابعة س   عماا االمتبارات وحتن  مفار نتا ك الطالب واعتما ها.

ق يم ا قرتحات اليت تءاع  يف  ءا امي اذ وتطويفه  وم اقشة ا عوقات اليت تعةرت   ت-12
 ال نامك من  قي   ه ا أ للو وا  و احللوا ا  اسبة. 

 تعلي  اععالنات اخلا ة بال امك امييا حية من واقع التعاميم.   
ال ين تعةاونوا    ع ا  مطاب شكف و  مالذ طفف لكل عضو من  عضاذ هي ة الت ريل-14

 .مع ا امعة لت  ي  ال امك امييا حية
 

 

 

 

 



 

- 38 - 

   

 

 

 

 

 

 

 


