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ُ
أهداف فاعلة ومحفزة؛ لتهيئة بيئة تعليمية تساعد على اإلبداع
تستند وكالة الجامعة للشؤون التعليمية على
ٍ
والتميز ،والتطوير والتحسن املستمر للبرامج التعليمية ،كما وتعزز الشراكات املؤسسية بما يخدم عملية التعليم
والتعلم .حيث تعمل بالتعاون مع الوكاالت والعمادات والكليات املتعددة على تطوير البرامج التعليمية
واستحداث برامج مختلفة املجاالت؛ لتلبي احتياجات سوق العمل السعودي ،كما تتطلع إلى تعزيز األفكار
االبتكارية وذلك بتكاتف إدارتها املتعددة للتنفيذ األعمال وتيسيرها.
إن الدور الريادي للوكالة أسهم في تحدقيق التعاون والعمل كفريق واحدّ ،
ودعم هذه السلوكيات الدقيمة بين
ٍ
جهات الجامعة املتعددة ،هي التوجيهات املستمرة من إدارة الجامعة وقائدها الطموح.
فوكالة الجامعة للشؤون التعليمية من األعمدة الرئيسة في الجامعة ،والتي تسعى لتحدقيق أهداف الجامعة
الرئيسية والفرعية من خالل اتساق مبادراتها وأنشطتها مع خطتها االستراتيجية ،والعمل على تجويد العملية
ْ
التعليمية وتحسين مخرجاتها واالرتدقاء بها .وقد ّ
ووضحت فيه بما تسعى إليه في
أعدت الوكالة الدليل اإلجرائي،
خطتها املستدقبلية إلى تحدقيق أهداف التعليم وفق رؤية  ،2030والعمل من خالل إداراتها ولجانها والتعاون مع
الوكاالت األخرى إلى تحسين جودة املخرجات التعليمية التي تتوائم ومتطلبات السوق السعودي وفق الخطط
التنموية ،وذلك بتوضيح كل الجهات التابعة للوكالة واملهام املوكلة لها وإجراءات العمل بما يضمن عدم
االزدواجية فيما بينها.
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كلمة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
ُ
ُ
ّ
الحمد هلل الذي علم اإلنسان ما لم يعلم ،وأصلي وأسلم على إمام املعلمين سيدنا
محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.
أما بعد:
تسعى وكالة جامعة املجمعة للشؤون التعليمية إلى رفع جودة البرامج األكاديمية بالجامعة من
ُ
خالل مساندة الكليات لتقديم خدمات متميزة ت ّمكن الطلبة من اكتساب املعارف و إتقان
مختلف املهارات التي تطلبها احتياجات سوق العمل.
ُ
حيث تعمل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية على تطويرمستوى الخدمات األكاديمية املقدمة ،وتحسين
العملية التعليمية ومتابعة سيرها ،وذلك باإلشراف على الكليات واإلدارات املرتبطة بها ومتابعتها وتوجيهها
نحو تحقيق أهداف الجامعة ،ومتابعة إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للجهات املرتبطة بها.
ويأتي في مقدمة اهتمامات الوكالة تهيئة البيئة املناسبة للعملية التعليمية من خالل إتاحة كافة املوارد
املادية والبشرية لتقديم خدمة تعليم متميزة ،واإلشراف على كافة التجهيزات والخدمات إضافة إلى السعي
إلى استقطاب العناصراملتميزة وذات الكفاءة العالية لتلبية حاجة البرامج األكاديمية من الخبرات
املتخصصة بمختلف املجاالت.
لذا حرصت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية على أن تكون البرامج األكاديمية متميزة تنسجم مع خطط
التنمية واحتياجات سوق العمل ،عن طريق اإلشراف على عمليات تطويرالخطط والبرامج الدراسية،
وإعداد األدلة والنماذج التي تحقق األداء املتميز ،والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتنظيم ورش العمل
والدورات التدريبية في مجال تطويرالخطط والبرامج الدراسية.
ً
وال يفوتنا أن نشكردعم وتوجيه رئيس الجامعة الذي يدفعنا دائما لتحقيق أرقى معاييرالجودة العاملية في
التعليم والتعلم بهدف الخروج بنتائج تعليمية تنافسية تتناغم مع ما تنشده خطط التنمية الشاملة
باململكة العربية السعودية.

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
أ.د .محمد بن صالح العبودي
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منذ أن نشأت جامعة املجمعة والعناية بالتعليم وتطويره هدفها الرئيس ،حيث تضمن الهيكل
ً
اإلداري للجامعة عند إنشائها وكالة مخصصة للشؤون التعليمية ،وقد سعت جامعة املجمعة
لتفعيل دور هذه الوكالة حيث تتبع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بشكل مباشر كافة كليات
الجامعة وهي ( كلية التربية باملجمعة – كلية التربية بالزلفي – كلية الهندسة باملجمعة – كلية الطب
باملجمعة – كلية العلوم الطبية التطبيدقية باملجمعة – كلية طب األسنان بالزلفي – كلية العلوم
بالزلفي – كلية املجتمع باملجمعة – كلية إدارة األعمال باملجمعة – كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية بالغاط  -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح  -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
بحوطة سدير _ كلية علوم الحاسب واملعلومات باملجمعة  -وما يستحدث من كليات) كما يتبعها
ً
أيضا العمادات املساندة ذات العالقة ،وهي  ( :عمادة الدقبول والتسجيل –عمادة شؤون الطالب
– عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن ُبعد ـ عمادة الجودة وتطوير املهارات – عمادة السنة األولى
ً
املشتركة) وتضم الوكالة في مرافدقها الداخلية عددا من اإلدارات الفنية املنظمة للعمل ،والعديد
من الوحدات الفاعلة واللجان النشطة والبرامج النوعية.
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بيئة تعليمية متميزة تحدقق معايير الجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي.
:
تسعى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية إلى التحسين والتطوير املستمر في البرامج التعليمية
لتحدقيق متطلبات سوق العمل ،وذلك من خالل رفع كفاءة األداء في كليات الجامعة وتهيئة البيئة
التعليمية الداعمة للطالب وعضو هيئة التدريس.
العدالة
اإلتدقان
املحاسبية
التطوير
املؤسسية
الهدف الرئيس األول :تهيئة بيئة تعليمية تساعد على اإلبداع والتميز.
األهداف الفرعية:
 رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات املساندة. تنمية مهارات الطالب والعناية باحتياجاته املهنية والتربوية. استدقطاب أعضاء هيئة التدريس املتميزين والرقي املستمر بأدائهم.الهدف الرئيس الثاني :التطوير والتحسين املستمر للبرامج التعليمية.
األهداف الفرعية:
 تطوير البرامج التعليمية وفق معايير الجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي. االرتدقاء باستراتيجيات التعليم والتعلم لتحسين املخرجات التعليمية املستهدفة. -تطوير أساليب تدقويم الطالب بما يسهم في تحدقيق العدالة والرفع من كفاءة املخرجات.
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الهدف الرئيس الثالث :تعزيز الشراكات املؤسسية بما يخدم عملية التعليم.
األهداف الفرعية:
 توثيق الصلة بين الجامعة ومؤسسات املجتمع ذات العالقة. إقامة برامج التبادل املعرفي بما يساعد على تحدقيق متطلبات مجتمع املعرفة. -التواصل مع الخريجين واالستفادة من تجاربهم.
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الصالحيات واالختصاصات

لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية من الصالحيات واالختصاصات ما يلي
التواصل املستمر مع عمداء الكليات والعمادات املرتبطة به ،ودراسة أساليب تطوير األداء وإعادة النظر في
البرامج والخطط العلمية والدراسية ،وتدقديم الدراسات املتخصصة لتوسيع التخصصات واألقسام ،واقتراح
األعداد التي يمكن قبولها في الكليات ،وفي االمكانات ،وحاجة املجتمع ،واقتراح الكتب واملراجع التي تحتاجها
الكليات لتيسير العملية التعليمية في املرحلة الجامعية ،والتنسيق في ذلك كله فيما بين الكليات.








اإلشراف املباشر على األعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ،وإجراء ما يلزم من دراسة أو تحليل،
بحيث تتمش ى مع األنظمة واللوائح الخاصة بذلك.
التوصية باملوافدقة على من تحتاج إلى خدماتهم الكليات من املتعاونين من أعضاء هيئة التدريس ،أو
غيرهم من أصحاب العلم واملعرفة ،في املحاضرات العامة ونحوها والتوجيه بصرف مالهم من
مستحدقات مالية.
العرض عن خطط االستعانة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من خارج الجامعة ،الساعات
الزائدة ،واإلذن بصرف مستحدقات من يتم تكليفه منهم.
متابعة وضع البرامج التخطيطية ،واآلليات التنفيذية لخدمة املجتمع والتعليم املستمر ،وتحديد
البرامج الخادمة ألسواق العمل واملستفيدين منها ،وأساليب طرحها ،وما له عالقة برسومها ،وفق
األنظمة والتعليمات وما يدقر من الجامعة بهذا الشأن.

لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية صالحيات واختصاصات مشتركة ومتماثلة لوكالء
الجامعة ما يلي:










اإلشراف على سير األعمال اإلدارية والعلمية ،والفنية في الوحدات اإلدارية املرتبطة به ،ووضع الخطط
التنفيذية لرفع مستوى األداء فيها ،بالتنسيق مع العمادات واإلدارات األخرى ذات االختصاص املحدد
في التدريب وتطوير األداء في الجامعة.
اعتماد تدقاويم األداء الوظيفي لجميع موظفي الوحدات واإلدارات املرتبطة به ،عدا العمداء ووكالئهم،
فإن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية يعدها ،ويرفدقها ملدير الجامعة العتمادها ،والعرض على مدير
الجامعة عمن يحصل على تدقدير " مرض ي فما دونه "
املوافدقة على تمتع جميع منسوبي الوحدات واإلدارات املرتبطة به بإجازاتهم النظامية ،على أن تستكمل
اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية اإلجراءات الالزمة ،وفق األنظمة.
إيدقاع الجزاءات املدقررة وفق األنظمة على املوظفين ،في اإلدارات املرتبطة به ،عدا العمداء ،ومن تشملهم
الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ،ومن في حكمهم
إحالة من ينسب إليه مخالفة من الطالب والطالبات غلى لجنة التأديب الخاصة بهم.
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التأمين املباشر ملا تحتاجه الوحدات والعمادات املرتبطة به بما ال يزيد عن (مائتي ألف ريال) للمرة
الواحدة ،بعد التأكد من توافر االعتمادات املالية ،واالرتباط املسبق على املبالغ املالية ،ومراعاة
اختصاصات لجان الشراء املباشر ،وذلك وفدقا ملا ورد في املادة ( )46.45من نظام املنافسات واملشتريات
الحكومية.
اإلذن بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي ملن تدقتض ي املصلحة تكليفه بذلك من موظفي
الوحدات واإلدارات املرتبطة به مدة ال تزيد عن سبع أيام في الشهر الواحد ،وبما ال يتجاوز أربعة أشهر
في السنة املالية ،بعد التأكد من توفر االعتمادات واالرتباط قبل التكليف بالعمل.
التكليف باالنتداب ملن تدقتض ي مصلحة العمل انتدابه داخل اململكة مدة ال تزيد عن خمسة أيام للمرة
ً
الواحدة ،وبما ال يتجاوز ( )30يوما في السنة املالية .بعد التأكد من توفر االعتمادات ،واالرتباط على
التكليف ،قبل السفر.
اإلذن بالصرف من السلفة املخصصة له – إن وجدت – في حدود األعراض املنصوص عليها في قرار
السلفة.
تكوين اللجان املوقتة إلنهاء أعمال مرتبطة به ،أو بالوحدات واإلدارات املرتبطة به ،واقتراح تكوين
اللجان الدائمة ،مع وضع برنامج عمل واضح وتحديد مهماتها واختصاصاتها.
االتصال بنظرائه في الوزارات واملصالح الحكومية ،أو األهلية ،أو من تربطه باختصاصاتهم رابطة عمل
داخل اململكة أو خارجها (كما هو الشأن في امللحدقيات الثدقافية فيما يخص املبتعثين للدراسة)
ً
تدقديم املدقترحات التي تعين على تطوير العمل ،ورفع كفاءة األداء ،وتفتح آفاقا جديدة ،تتفق مع أهداف
الجامعة وتطلعاتها ،في املجاالت األكاديمية ،والبحثية ،واإلدارية ،والفنية ،واالستثمار ،والتعاون،
والشراكة املثمرة مع اآلخرين.
عدقد اللدقاءات التشاورية مع عمداء الوحدات ،ومديري اإلدارات املرتبطة به ،والتشاور معهم فيما
يحدقق مصلحة العمل ،ويذلل العدقبات ،سواء أكانت هذه اللدقاءات دورية أو حسب مدقتضيات
الحاجات ،والتواصل املستمر مع أولئك العمداء ومديري اإلدارات ،والتعاون في تسيير العمل وتسهيل
اإلجراءات.
تحديد االحتياجات البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،واإلداريين ،والفنيين ،والعمال،
واملدقرات ،والتجهيزات ،ووسائل الندقل ،وغيرها ،مما تحتاجه الوحدات واإلدارات املرتبطة به ،والتنسيق
مع اإلدارة العامة للشؤون العامة للشؤون اإلدارية واملالية ،واللجان املختصة في الجامعة ،لتوفيرها،
ومتابعة ذلك والعرض ملدير الجامعة عما يعترض ذلك أو يؤخره.

إدارات وكالة الشؤون التعليمية
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املشرف على مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

اإلجراء اإلداري:
اإلشراف العام على مكتب سعادة وكيل الجامعة للشئون التعليمية والوحدات اإلدارية واللجان املرتبطة به،
ومتابعة أعمال الوكالة ،وذلك لتسهيل كافة اإلجراءات التي تساعد على إنجاز العمل وتحدقيق األهداف املناطة
باملكتب.

مديراإلدارة
اإلجراء اإلداري:
تسيير األعمال اإلدارية واملالية للوكالة وتوفير االحتياجات الالزمة للعمل.
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اإلجراء العام:
تحديد إجراءات عمليات التعليم والتعلم على املستوى املؤسس ي والبرامجي من خالل توفير نظام
يساهم في جودة وتحسين مخرجات التعلم ،ودعم أعضاء هيئة التدريس وتوفير بيئة أكاديمية
ّ
محفزة وداعمة للتميز واإلبداع.
اإلجراءات الرئيسية:
دعم مهارات التميز الطالبي ومهارات التدريس من خالل توفير بيئة أكاديمية محفزة.-تفعيل االرشاد األكاديمي االلكتروني التفاعلي.

اإلجراء العام:
تحديد اآلليات املتعلدقة بشؤون إعداد واعتماد الخطط والبرامج الدراسية وتطويرها البنائي
واملعرفي على ضوء املواصفات واملعايير املحلية والدولية بما يحدقق رفع مستوى جودتها وتحسين
مخرجاتها وتلبيتها لحاجات سوق العمل.
اإلجراءات الرئيسية:
 الفحص الفني لبرامج والخطط الدراسية. أرشفة الخطط والبرامج الدراسية. -تطوير الشؤون التعليمية في الوكالة.
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اإلجراء العام:
تحديد اجراءات وسياسات وأنظمة الدقياس والتدقويم ونظم االختبارات ،وقياس رضا املستفيدين
ومؤشرات األداء ،وتفعيل املدقارنة املرجعية الداخلية والخارجية.
اإلجراءات الرئيسية:
 قياس وتدقويم أعمال االختبارات بالكليات عبر نظام ذكاء االعمال. تدقديم الدعم الفني في الدقياس والتدقويم بالوكالة. -قياس مؤشرات األداء املتعلدقة بالجهات املرتبطة بالوكالة.

اإلجراء العام:
تحديد آليه إعداد خطة الوكالة التشغيلية ومتابعة تنفيذها في اإلدارات والجهات التابة للوكالة ،وتطوير مستوى
األداء في الوكالة والكليات والعمادات ذات العالقة بما يحدقق انسيابية العمل وزيادة كفاءته

اإلجراءات الرئيسية:








تحليل التدقرير السنوي واستخالص ندقاط الدقوة وندقاط التحسين.
مناقشة التدقارير السنوية لإلدارات واللجان مع املشرفين وتحديد االحتياجات.
دراسة تدقرير املستجدات وبيان آليات التطبيق وفق الخطط املوضوعة.
دراسة التدقرير السنوي ملؤشرات األداء وبيان املستوفى وغير املستوفى وتحديد
املستهدف.
وضع الخطة التنفيذية للوكالة للسنة الدقادمة.
استخدام النماذج املعتمدة في اإلدارة وهي مرفق في ملحدقات هذا الدليل.
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الوحدات اإلدارية املرتبطة بوكيل الجامعة للشؤون التعليمية
 وحدة العالقات والتوثيق
اإلجراءات الرئيسية:
ً
أوال :نشرأخباروكالة الجامعة للشؤون التعليمية :ـ
تفاصيل اإلجراء:
ـ متابعة أخبار ونشاطات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
ـ حصرها وتدقييمها.
ـ صياغة وتحرير الخبر.
ـ تدقيدقه ومراجعته.
ـ عرضه على املسؤول األول في الجهة (وكيل الجامعة للشؤون التعليمية).
ـ رفعها للنشر في بوابة الوكالة اإللكترونية.
ـ إرسالها إلى إدارة العالقات العامة واإلعالم الجامعي عن طريق برنامج املراسالت اإلخبارية.
ـ توثيق ذلك عبر أي من الوسائل املتاحة.
ً
ثانيا :املتابعة والتجاوب مع املقاالت واألخباراملنشورة عن الوكالة :ـ
تفاصيل اإلجراء:
ـ رصد وتوثيق املنشور اإلعالمي.
ـ دراسته وإبداء املرئيات.
ـ عرضة على املسؤول األول في الجهة (وكيل الجامعة للشؤون التعليمية).
ـ صياغة وتحرير رد مناسب ،وإرساله إلى إدارة العالقات العامة واإلعالم الجامعي.
ً
ثالثا :التحديث املستمرلصفحة الوكالة اإللكترونية.
تفاصيل اإلجراء:
ـ املتابعة املستمرة لصفحة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.
ـ إدراج أخبار وفعاليات الوكالة بشكل مستمر ومتزامن.
ـ إدراج امللفات اإللكترونية بشكل مستمر (لوائح ،أدلة ،نماذج ،صور)
ـ متابعة متزامنة للتأكد من تغذية املحتوى باللغة اإلنجليزية مع جهة االختصاص بالجامعة.
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 وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس:
اإلجراءات الرئيسية:
-

تحديد اإلجراءات املتعلدقة بأعضاء هيئة التدريس بالكليات املختلفة.

-

تحديد اإلجراءات املتعلدقة باملستحدقات املالية ألعضاء هيئة التدريس.

-

تدقديم الخدمات التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس.
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املراكزواملراصد املرتبطة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية

اإلجراءات الرئيسية:
 إصدار بيان بشأن الظروف العلمية لرصد األهلة. -نشر الثدقافة حول املعلومات الفلكية.

اإلجراءات الرئيسية:
-

رفع نسبة التوظيف لخريجي وخريجات الجامعة.

-

عدقد شراكات مع الدقطاع املحلي لدعم توظيف خريجي الجامعة.
تأهيل الطلبة الخريجين لسوق العمل.

-

نشر ثدقافة العمل الحر تماشيا مع رؤية اململكة 2030

-

مساعدة الطلبة الحاليين الراغبين في التوظيف دوام جزئي

-

تنظيم التدريب التعاوني بالدقطاعين الحكومي والخاص.

-

التعرف على األداء الوظيفي واملشاكل املهنية للخريجين واالستفادة منها في التخطيط السليم للبرامج
الدراسية في الجامعة.

-

تدقديم خدمات استشارية للخريجين.
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اللجان الدائمة املرتبطة بوكيل الجامعة للشؤون التعليمية
 لجنة الخطط والنظام الدراس ي.
اإلجراءات الرئيسية:
 .1التوصية بالبرامج والخطط الدراسية وما يحتاج منها إلعادة هيكلة أو الدمج.
 .2استدقبال الخطط الدراسية والتدقارير وفدقا للنماذج املعدة مسبدقا في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

 لجنة التعاون والعبء التدريس ي.
اإلجراءات الرئيسية:
.1

النظر في حاجة الجامعة إلى املتعاونين من خارجها للدقيام بالتدريس في كليات الجامعة.

.2

تدقيق األعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في كافة األقسام األكاديمية في
الجامعة.

.3

النظر في حاجة الجامعة إلى املتعاونين من خارجها للدقيام بالتدريس في كليات الجامعة.

 لجنة استئناف أحكام اللجنة العامة للمخالفات الطالبية.
اإلجراءات الرئيسية:
 .1النظر في الحاالت واملخالفات الطالبية التي لها تأثير أكاديمي على الطالب أو الطالبات.
 .2العمل على معالجتها ،وإحالة ما تدقتض ي الحال إحالته إلى لجنة تأديب الطالب ،وفق ما يحدقق
املصلحة العامة لهم ،ويعينهم على إكمال دراستهم ،وتدقويم ما يحتاج إلى التدقويم أو املتابعة.
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اإلجراءات اإلدارية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية
ً
إلكترونيا عبر نظام االتصاالت اإلدارية.
تتم اإلجراءات اإلدارية جميعها
وهي على النحو التالي:
 من الوكيل إلى املشرف على مكتب الوكيل من خالل مراسالت داخلية ،أو تعميم معامالتواردة خارجية من جهات خارج الجامعة.
يتم تعميمها والعمل على تنفيذها ً
وفدقا للجهة املعنية بذلك.
 من املشرف لإلدارات الفنية. اإلدارات الفنية للمشرف على مكتب الوكيل ،وكذلك فيما بينها من إدارات تنفيذية ،معاملوظف املختص باإلدارة.
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ملحق يتضمن النماذج املعتمدة بالوكالة

نموذج االحتياج التدريبي للموارد البشرية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية
االسم
البريد اإللكتروني
الجوال
اإلدارة
الوظيفة
الدرجة
االحتياج التدريبي
اسم البرنامج املدقترح

توقيع املوظف:
اسم وتوقيع مدير اإلدارة:
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نموذج متابعة الخطة التشغيلية إلدارة ..........
للعام الجامعي 1443هـ
الهـدف االستراتيجـي
األول:
الهـدف
التفصيـلي:
املبـادرة أو
املشـروع:
الجـهة
املسـؤولة:

األنشطة

املستهدف

مؤشرات قياس األداء

الوقت  /الفترة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
من

مسؤول التنفيذ

إلى
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التوصل مع الوكالة

رقم الهاتف
0164041055
التحويلة
1055
رقم الفاكس
0164041066
البريد اإللكتروني
vpeaa@mu.edu.sa
املوقع الرسمي
https://www.mu.edu.sa/ar/administrations/vice-rector-educational-affairs
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