
 

 

1 
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 متهيد:

 

الارتانيجية  تستم،  نفيياا  ل،االتاا وختتاا اقامت عمادة خدمة اجملتمع والتعليم امل         

يبية وجمتمعية ألف،اد خدمات ندر الفتسوي لتقديمتمع  إلنشاء م،كز التدريب اجملبإعداد مش،وع 

 مع   اليت نتوافقة احلديثةوالتقفي التدريبيةدث الواائل از بح أن جيواجملتمع من العفص، الفتسائ  

تمع ال،ايبف  يف ،ص ندريبية نوعية أمام مجيع أف،اد اجملليتسام يف نقديم ف العاملية معايري اجلودة 

اجلامعة بالتعاون   مفتسوبوكالك  والوظيي  يان  من الوكام احلنتور اكتتساب املاارات اليت 

 .مع اجلاات املعفية داخل اجلامعة

واع هـ  إال انه يف ظل الت1435تمع  الفتسوي عام قامت العمادة بإنشاء م،كز للتدريب اجملوقد 

كان البد  الداخلية  دانه   ووواليفية ةاإلداري وادرهكيف الربامج اليت يقدماا امل،كز وااتكمال 

صات  كما وفق االختصا لتدريب ويوزعااامن إعداد دليل إج،ائ  حيدد ويفظم إج،اءات عملية 

 لتعليم املتستم،.قتسم التدريب بعمادة خدمة اجملتمع وااكز التدريب الفتسوية و ةم،يفظم العالقة بف 

 اكز التدريب الفتسويةنقديم اجلاود مب،يم املتستم، يف علو ،صا  من عمادة خدمة اجملتمع والت

العمل ن ف،يق إفتساهم يف نحدية وظييتاا اجملتمعية مبا ي نتلعات اجلامعة يواكببشكل متكامل 

 .يصدر هاا الدليلالتدريب  بقتسم
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 : تشكيل فريق اخلطةأواُل 

 انداملسؤول املس املسؤول  االجراء م

1 
 ملحتديد فريق الع

مديرة مركز 

 سويالتدريب الن

 

دريب رئيس قسم الت

 بالعمادة

2 
 ريقحتديد مهام الف

مديرة مركز 

 سويالتدريب الن

3 
 توزيع املهام

مديرة مركز 

 سويالتدريب الن

4 
 عملاعتماد فريق ال

تدريب رئيس قسم ال

 بالعمادة

 

 

 لتدريبية الفصليةا عداد واعتماد اخلطةثانيًا : إ

 انداملسؤول املس املسؤول االجراء م

جات استطالع احتيا 1

 ربامجاجملتمع من ال

مديرة مركز 

 سويالتدريب الن

 

لربامج املشرف على ا

ئيس قسم اجملتمعية + ر

 مادةالتدريب بالع

ملبدئي إعداد التصور ا 2

 للخطة

ز مركمديرة 

 سويالتدريب الن

ملبدئية الرفع باخلطة ا 3

 للعمادة

مديرة مركز 

 سويالتدريب الن

4 
 اعتماد اخلطة

تدريب رئيس قسم ال

 بالعمادة

 املبدئي التصميم الفين 5

 للخطة

مديرة مركز 

 سويالتدريب الن



 

 

5 

6 
 خلطةاعتماد تصميم ا

تدريب رئيس قسم ال

 بالعمادة

7 
 طباعة اخلطة

 مديرة مركز

 سويالتدريب الن

لى أفراد توزيع اخلطة ع 8

 اجملتمع

مديرة مركز 

 سويالتدريب الن

 بشأن طلب الرفع للعمادة 9

 خماطبة اجلهات

يمهم احلكومية لتسل

 ةنسخًا من اخلط

مديرة مركز 

 سويالتدريب الن

 خماطبة اجلهات 10

يمهم احلكومية لتسل

 ةنسخًا من اخلط

تدريب رئيس قسم ال

 بالعمادة

 

 طة التدريبية للخثالثًا : احلملة التسويقية 

 سانداملسؤول امل املسؤول  االجراء م

1 

 تسويقيةاعداد اخلطة ال

ز مديرة املرك

رئيس  بالتعاون مع

 قسم التدريب

عالقات رئيس قسم ال

 مادةالعامة بالع

ملة تشكيل فريق احل 2

 التسويقية
 زمديرة املرك

عالقات رئيس قسم ال

 لعمادةباالعامة 

  زمديرة املرك دعايةجتهيز حمتوى ال 3

 
 لدعايةاعتماد حمتوى ا

تدريب رئيس قسم ال

 بالعمادة
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ات حتديد الربوشور 4

رى أي آلية أخوواالستاندات 

 للدعاية

 زمديرة املرك
عالقات رئيس قسم ال

 مادةالعامة بالع

 ةاملستهدف عاملواقحتديد  5

 بالدعاية
  زمديرة املرك

 ديريةموازنة تقوضع  6

 يةللحملة التسويق
  زمديرة املرك

7 

 يةاعتماد امليزان

تدريب رئيس قسم ال

ة عد موافقب بالعمادة

 العميد

 

 رنامجبرابعًا : التسويق املنفصل لكل 

 انداملسؤول املس املسؤول  االجراء م

 وعبارات إعداد احملتوى 1

 الدعاية

ومن أ مديرة املركز

 تكلفها

لعالقات ارئيس قسم 

 ادةالعامة بالعم

ومن أ مديرة املركز ةت الدعايتصميم بروشورا 2

 تكلفها

القات رئيس قسم الع

 ادةالعامة بالعم

دريب رئيس قسم الت ى والصميماعتماد احملتو 3

عالقات ورئيس قسم ال

 ادةالعامة بالعم

القات رئيس قسم الع

 ادةالعامة بالعم

اد على أفر تعميم الدعاية 4

 اجملتمع

ومن أ مديرة املركز

 تكلفها

القات رئيس قسم الع

 ادةالعامة بالعم

ة ت املستهدفزيارات املقرا 5

 مجوتسويق الربنا

ومن أ مديرة املركز

 تكلفها

 

ة الرمسي خماطبة اجلهات 6

 املستهدفة

ة العمادقسم التدريب ب

هذا يرفع للعميد ب

 الشأن
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تمع راد اجملالتواصل مع أف 7

 ستفساراتهماوالرد على 

 حول الربنامج

ومن  مديرة املركز

 تكلفها

 

 

 جراءات حتديد املدربنيخامسًا : إ

 انداملسؤول املس املسؤول االجراء م

دئي التحديد املب 1

 للمدربني

  مديرة املركز

اخلية تشكيل جلنة د 2

 الذاتية لدراسة السري

ل رشحني لكللمدربني امل

 برنامج

  مديرة املركز

ربني املدحتديد  3

داريني واملنسقني اإل

ى كل واملشرفني عل

 تهبرنامج يف وق

 دريبرئيس قسم الت مديرة املركز

لى عرض العقود ع 4

نسقني املدربني وامل

ملشرفني اإلداريني وا

يعتد  لتوقيعها وال

ال بعد بتلك العقود إ

 لعميدتوقيعها من ا

 دريبرئيس قسم الت مديرة املركز

 دريبرئيس قسم الت مديرة املركز دد العقوالرفع العتما 5

 دريبرئيس قسم الت العميد د اعتماد العقو 6
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 تنفيذ الربامجادسًا : س

 ملسانداملسؤول ا املسؤول  االجراء م

 على حصر اعداد املسجلني 1

 الربنامج

 كز أومنمديرة املر

 تكلفها

 

ني التواصل مع املسجل 2

بالربنامج

  

 كز أومنمديرة املر

 تكلفها

 

 كز أومنمديرة املر لربنامجمتابعة سداد رسوم ا 3

 تكلفها

 

 كز أومنمديرة املر يبيةبيئة التدرمتابعة جتهيزات ال 4

 تكلفها

 

 كز أومنمديرة املر دريبيةطباعة احلقائب الت 5

 تكلفها

 

لى تنفيذ متابعة القائمني ع 6

 الربنامج

  كز مديرة املر

 ب بالعمادةالرفع لقسم التدري 7

 لتنفيذ بأي مشكالت أثناء ا

  كز مديرة املر

ئية خلرب رفع الصياغة املبد 8

 ادةدريب بالعمالربنامج لقسم الت

رئيس قسم  كز مديرة املر

لعامة العالقات ا

 بالعمادة

خبار الصياغة النهائية أل 9

لى بوابة الربنامج ورفعها ع

 اجلامعة

  لتدريبرئيس قسم ا

 الية اخلاصةرفع املعامالت امل 10

ة ماذج املاليبالربنامج وفق الن

 املعتمدة

  كز مديرة املر
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 تقويم الربامجسابعًا : 

 انداملسؤول املس املسؤول االجراء م

 ستبياناتجتهيز وطباعة ا 1

 تقييم الربنامج

أومن  مديرة املركز

 تكلفها

دريب رئيس قسم الت

 بالعمادة

ول الدورية ح إعداد التقارير 2

 الربنامج

دريب رئيس قسم الت  مديرة املركز

 بالعمادة

 شاركني يفتقييم أداء امل 3

 تنفيذ الربنامج

دريب رئيس قسم الت  مديرة املركز

 بالعمادة

ملا  ر الدوريةالرفع بالتقاري 4

خلطة مت تنفيذه من ا

 التدريبية

دريب رئيس قسم الت  مديرة املركز

 بالعمادة

املالية  التقاريررفع  5

 ة شهريةواإلحصائية بصف

 للعمادة

دريب رئيس قسم الت  مديرة املركز

 بالعمادة

لفصلي إصدار التقرير ا 6

 زللتدريب باملرك

دريب رئيس قسم الت  مديرة املركز

 بالعمادة

لعمل  التقييم الفصلي 7

 املركز

دريب رئيس قسم الت

 بالعمادة

 

م ر والتقيياعتماد التقاري 

 الفصلي للمركز

  العميد
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 ثامنًا : إجراءات وضوابط عامة

 ملسانداملسؤول ا املسؤول االجراء م

يرية ملوازنة التقدالتأكد من اعتماد على ا 1

 لكل برنامج

مديرة 

 املركز 

رئيس قسم 

 دةالعماالتدريب ب

 خارج اجلامعة يف حالة كون املدرب من 2

 العمادة جيب الرفع ألخذ موافقة

مديرة 

 املركز 

رئيس قسم 

 دةالعماالتدريب ب

ن املتعاونني بأالتأكيد على املدربني و 3

عمادة عين التزام التوقيعهم على العقد ال ي

 د العميد للعقدمبا فيه إال بعد اعتما

مديرة 

 املركز 

رئيس قسم 

 دةالعماالتدريب ب

مديرة  ملتدربنيالتحقق من سداد رسوم ا 4

 املركز 

رئيس قسم 

 دةالعماالتدريب ب

غطي انية جيب أن تيف حالة تقديم دورة جم 5

 جر املدرب علىرسوم إصدار الشهادات أ

 األقل

مديرة 

 املركز 

رئيس قسم 

 دةالعماالتدريب ب

د مج جمتمعية بعميكن للمركز تقديم برا 6

ى يب واملشرف علموافقة رئيس قسم التدر

 ألمرعمادة على هذا االربامج اجملتمعية بال

مديرة 

 املركز 

رئيس قسم 

 دةالعماالتدريب ب

ولة عن الرفع إدارة املركز هي املسؤ 7

 ج.ات من الربنامباسرتداد رسوم املنسحب

مديرة 

 املركز 

رئيس قسم 

 دةالعماالتدريب ب

ط والتنفيذ االلتزام جبودة التخطي 8

 اف  على مسعةوالتقويم للربامج مبا حي

 واسم اجلامعة

مديرة 

 املركز 

م قس رئيس

 دةالعماالتدريب ب

ة أي مشكلة طارئالرفع الفوري للعمادة ب 9

 تتعلق باملركز 

مديرة 

 املركز 

 

يئات كومية أو اهلعدم خماطبة اجلهات احل 10

 العمادة اجملتمعية إال من خالل

مديرة 

 املركز 

 

 


