
لتنفيذ البرامج التعليمية 
الدليل اإلجرائي 

يف فروع العمادة - مراكز الدراسات اجلامعية 

اململكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العايل 

جامعة امعة 
عمادة خدمة اتمع والتعليم املستمر 

اململكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العايل 

جامعة امعة 
عمادة خدمة اتمع والتعليم املستمر 



 

- 1 - 

   

 

 هرس احملتوياتف

 الصفحة البيان م

 2 مقدمة 1

 ( 5 – 3)  املفاهيم األساسية 2

3 

 الربامج التعليمية يف احملافظات الواقعة خارج النطاق اجلغرايف للجامعة

 (مركز الدراسات اجلامعية)
(6 -23) 

 

 7 مربرات تنفيذ الربامج خارج النطاق اجلغرايف للجامعة

 8 لتعليمية مبركز الدراسات اجلامعيةمراحل تنفيذ الربامج ا

 اختيار الربامج التعليمية 
9 

 التسويق والدعاية لربامج الفروع 

 (00-01) القبول والتسجيل 

 02 ضبط وقياس جودة الربامج 

 03 اللجان واملهام اإلشرافية مبركز الدراسات اجلامعية

 جلنة إدارة الربامج الفرعية 

(01-07)  (اجلهة التشغيلية)لدراسات اجلامعيةمركز ا 

 الكليات 

 08 عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 22-09 املهام 

4 

 23 املالحق

 

 أدوات قياس اجلودة بالكليات

 

 أدوات قياس اجلودة مبركز الدراسات اجلامعية

 ضوابط اختيار اجلهة التشغيلية

 عقد اتفاق مع جهة تشغيلية

 مج الفرعيةقرار تشكيل جلنة الربا

 

 

 

 



 

- 2 - 

   

 

     

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،

هـ، واليت دعت إىل ضرورة 0133-0132راسي الثاني للعام اجلامعي معالي مدير جامعة اجملمعة  خالل الفصل الد

اهلدف التفصيلي الثاني )زيادة أعداد املستفيدين من برامج العمادة يف القطاعات اخلاصة واملؤسسات اجملتمعية 

 ..(هـ0133املنبثق من اهلدف االسرتاتيجي الثاني للخطة االسرتاتيجية جلامعة اجملمعة،

هـ وذلك 0131-0133ة بإعداد خطة متكاملة لرباجمها التعليمية خالل العام اجلامعي قامت العمادوقد 

وكذلك احملافظات الواقعة يف ختومها من ، يف ضوء دراسة احتياجات احملافظات الواقعة يف نطاق جامعة اجملمعة

ائج هذه الدراسة ، وجود وقد كان من أهم نت، الربامج التعليمية سواء النوعية منها أو اليت يتطلبها سوق العمل

حاجة ماسة لربامج التعليم املوازي والدبلومات اليت تنفذها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف حمافظة 

كما ان الكليات املوجودة بها ال تقدم تلك ،حفر الباطن ويرجع ذلك إىل عدم وجود جامعة يف هذه احملافظة 

 .النوعية من الربامج

اسة إىل أنه بالرغم من وجود العديد من اجلامعات بالرياض إال أن تلك املنطقة مازالت كما توصلت الدر

ومن هنا اشتملت اخلطة على . حتتاج إىل تقديم برامج تعليمية نوعية حيتاجها سوق العمل بشكل ملح وعاجل 

 . ة وبرامج حاسوبية وتقنية برامج طبية، برامج تربوية، برامج إدارية وقانوني: برامج متنوعة يف اجملاالت التالية

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

مبادراتها النوعية للتوسع يف أعداد الربامج التعليمية واملناطق اليت تستهدفها بهدف االرتقاء جبامعة اجملمعة 

متطلبات اجلودة اليت متثل أهم الدعائم اليت تقوم عليها العملية على املستويني الكمي والكيفي يف ضوء 

التعليمية داخل اجلامعة، لذا سعت العمادة إىل تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية، تسهم يف حتقيق خمرجات 

واقعة  وتليب حاجة اجملتمع من تلك الربامج  سواء داخل احملافظات الواقعة يف نطاق اجلامعة أو تلك ال،نوعية

 . على ختومها
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 -:الربنامج التعليمي

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

  -:يسعضو هيئة التدر

املتخصص الذي يقوم بالتدريس يف الربامج التعليمية وفق املهام املكلف بها يف العقد املربم بينه وبني العمادة    

 (حماضر -أستاذ مساعد  -أستاذ مشارك  -أستاذ )ودرجته العلمية

 -:املشرف التنفيذي على الربنامج 

ويقوم بالتنسيق مع العمادة يف ، الربنامج التعليمي عضو هيئة تدريس من القسم األكادميي املعين بتنفيذ      

 كل ما يتعلق فنيا وإداريًا بالربنامج 

 -:املنسق اإلداري للربنامج 

موظف إداري يتعاون مع املشرف التنفيذي للربنامج يف تنفيذ ومتابعة املهام اإلدارية املرتبطة بالربنامج     

 ادية وبيئات التعلم اخلاصة مبقر تنفيذ الربنامج كمتابعة غياب الطالب ومتابعة التجهيزات امل

  -:جلنة إدارة الربامج الفرعية 

جلنة مشكلة برئاسة معالي مدير اجلامعة وعميد خدمة اجملتمع والتعليم املستمر نائبًا وختتص بافتتاح فروع      

ج  التعليمية القابلة للتنفيذ يف كما تقرتح الربام، خارج النطاق اجلغرايف للجامعة تنفذ فيها الربامج التعليمية

باإلضافة إىل حتديد اجلهات التشغيلية املساعدة يف عملية ، هذه الفروع واعتماد مجيع القرارات املتعلقة بها

 .ومتابعة الفروع ماليًا وإداريًا،وإقرار األنظمة املالية املرتبطة بتنفيذ تلك الربامج، التنفيذ

 -:الالئحة املالية

، الالئحة املالية اخلاصة بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر واملقرة من جملس جامعة اجملمعة يتم تطبيق    

 .باإلضافة ملا تقره جلنة إدارة الفروع
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 -:جودة الربامج التعليمية تقرير قياس

أربعة  بتطبيق ايقومول التعليمية جودة الربامج قياستخصصني يف جمال املتنفيذ زيارات من تقرير يتضمن    

       (.ممثل الكلية – أعضاء هيئة التدريس-الفريق الزائر -الدارسني) استبيانات تتعلق بآراء

 -:اجلهة التشغيلية

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

 -:احلملة التسويقية

ة اجملتمع والتعليم املستمر بهدف تعريف أفراد اجملتمع بالربامج إجراء دعائي إعالمي تقوم به عمادة خدم    

 .التعليمية اليت تنفذها  وزيادة نسبة التسجيل بها

  -:القبول والتسجيل بالربامج التعليمية

عملية إجرائية تتضمن جمموعة من املراحل احملددة بهدف قبول وتسجيل الطالب املتقدمني للربامج 

وتبدأ بالتسجيل االلكرتوني والقبول املبدئي للطالب بالربنامج املعد من ،(دبلوم تأهيلي – دبلوم عالي)التعليمية 

وتنتهي تلك العملية بدخول ، واستقبال ملفاتهم وفرزها ملطابقة ضوابط االلتحاق، قبل عمادة خدمة اجملتمع

امعة، ويكون القبول بربامج الطالب يف منظومة التسجيل والقبول النهائي من خالل عمادة القبول والتسجيل باجل

 .التجسري من مسؤولية عمادة القبول والتسجيل

 -:اإلشراف األكادميي

متابعة كافة اإلجراءات والضوابط املرتبطة بعملية تنفيذ الربامج التعليمية بالفروع وذلك من خالل اجلهة 

 .التشغيلية املتعاقد معها من قبل العمادة
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  تعليمية يف احملافظات الواقعة خارج النطاق اجلغرايف للجامعةمربرات تنفيذ برامج 

 مراحل تنفيذ الربامج التعليمية مبراكز الدراسات اجلامعية 

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  (مركز الدراسات اجلامعية)اجلهة التشغيلية 

o الكليات 

o عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 
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 مربرات تنفيذ برامج تعليمية يف احملافظات الواقعة خارج النطاق اجلغرايف للجامعة 

                   

الفرص التعليمية املتميزة من أهم األهداف اليت يقع على كاهل  تعد تلبية احتياجات اجملتمع من            

ولعل جامعة اجملمعة تقع يف منطقة جغرافية ظلت فرتة طويلة يف حاجة إىل وجود جامعة توفر ، اجلامعة تنفيذها 

مج ومع إنشاء اجلامعة ظلت هناك بعض املناطق حتتاج إىل الدعم يف جمال الربا،فرص تعليمية نوعية ألبنائها 

اليت تعد جامعة اجملمعة أقرب اجلامعات إليها برغم الكثافة العالية يف السكان ،التعليمية كمنطقة حفر الباطن 

كذلك منطقة الرياض وبرغم وجود أكثر من جامعة بها إال أن اجلامعة آلت على نفسها إال أن متتد ، بها

ية يف اختيار الربامج والتكامل مع اجلامعات خدماتها التعليمية إىل تلك املنطقة بشرط توافر معياري النوع

الواقعة داخل املنطقة مبا حيقق توفري أكرب عدد من الفرص التعليمية ألبناء املنطقة وحتقيق قدر عالي من 

علمًا بأن تلك الربامج تنفذ بصورة مؤقتة يتم تنفيذها عند احلاجة اجملتمعية ، التواصل والتكامل بني اجلامعات

كتفاء أو يف حالة وجود برامج تعليمية مناظرة يف جامعات املنطقة تستوعب الطلب املتزايد من وتلغى عند اال

 .أفراد اجملتمع

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

لربامج التعليمية كمنطقة حفر توفري فرص تعليمية للمناطق اليت حتتاج إىل الدعم يف جمال ا -0

 .اليت تعد جامعة اجملمعة أقرب اجلامعات إليها برغم الكثافة العالية يف السكان بها،الباطن 

ما أسفرت عنه نتائج الدراسة االستطالعية اليت قامت بها الشركة املنفذة للحملة التسويقية  -2

م املستمر واليت أكدت على احلاجة املاسة للربامج التعليمية اليت تنفذها عمادة خدمة اجملتمع والتعلي

 لتنفيذ مثل تلك الربامج

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

 .يف منطقتهم

وجود جتارب ناجحة جلامعات عريقة تقدم برامج تعليمية يف حمافظات تقع خارج نطاقها  -1

أم القرى اليت تقدم برنامج للماجستري بالتعاون مع كليات بريدة األهلية مبنطقة  كجامعة،اجلغرايف 

 .القصيم
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 .اختيار الربامج وحتديد معايري القبول:  املرحلة األوىل 

امعية ميكن حتديد اإلجراءات املرتبطة بعملية اختيار الربامج وحتديد معايري القبول يف مراكز الدراسات اجل

 -:وفق ما يلي

 اجلهة املساندة اجلهة املسئولة اإلجراء م

 .حتديد الربامج التعليمية اليت حيتاجها اجملتمع 0
عمادة خدمة 

 اجملتمع

الكليات واجلهة 

 التشغيلية

2 
اعتماد الربامج احملدد تنفيذها من وزارة اخلدمة 

 .املدنية

عمادة خدمة 

 اجملتمع
 

3 

قسام املعنية بشأن إمكانية التنسيق مع الكليات واأل

وتعيني ممثل للكلية كحلقة وصل ،تنفيذ الربامج

 .بينها وبني مراكز الدراسات اجلامعية

عمادة خدمة 

 اجملتمع
 الكليات

 حتديد معايري القبول بالربامج التعليمية 1
عمادة خدمة 

 اجملتمع
 الكليات

 

 التسويق والدعاية لربامج الفروع: املرحلة الثانية  

 -:كن حتديد اإلجراءات املرتبطة بعملية التسويق والدعاية لربامج الفروع وفق ما يليومي

 اجلهة املساندة اجلهة املسئولة اإلجراء م

  عمادة خدمة اجملتمع التعاقد مع جهات دعائية وتسويقية 0

  عمادة خدمة اجملتمع التواصل مع اجلهات اإلعالنية والدعائية 2

 اجلهة التشغيلية عمادة خدمة اجملتمع .لتسويق والدعاية واإلعالمبناء وتنفيذ خطة ا 3

1 

تقويم مدى حتقيق اخلطة التسويقية  

ألهدافها وتعديل اخلطة وفق التغذية الراجعة 

 امليدانية

  عمادة خدمة اجملتمع
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 القبول املبدئي: املرحلة الثالثة 

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

 اجلهة املسئولة اإلجراء م
اجلهة 

 املساندة

0 
التواصل مع الكليات واألقسام املعنية بشأن الضوابط اخلاصة 

 بالقبول
 الكليات عمادة خدمة اجملتمع

  عمادة خدمة اجملتمع التسجيل االلكرتوني عن طريق موقع العمادة 2

3 
طابقتها بالبيانات املسجلة إلكرتونيًا استقبال ملفات املتقدمني وم

 .بربنامج التسجيل املبدئي االلكرتوني اخلاص بالعمادة
 الكليات عمادة خدمة اجملتمع

  الكليات إجراء املعادالت اخلاصة بربامج التجسري 1

5 
فرز امللفات وحتديد القوائم اليت تنطبق عليها ضوابط القبول 

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

 عمادة خدمة اجملتمع صياغة القوائم النهائية وقوائم االحتياط 6

الكليات 

برامج )

 (التجسري

7 
إشعار الطالب املقبولني نهائيًا بالدراسة يف الربنامج التعليمي من 

 .والربيد االلكرتوني SMS خالل رسائل جوال 
  عمادة خدمة اجملتمع

  عمادة خدمة اجملتمع إرسال القوائم النهائية إلي اجلهة التشغيلية للفروع 8

9 
إرسال القوائم النهائية إلي عمادة القبول والتسجيل لدجمها يف 

 منظومة القبول والتسجيل باجلامعة

عمادة خدمة اجملتمع 

بالتنسيق مع عمادة القبول 

 والتسجيل

الكليات 

برامج )

 (التجسري

 باملستخدم األكادمييربط الشعب  01

عمادة القبول والتسجيل 

بالتنسيق مع عمادة خدمة 

 اجملتمع

الكليات 

واجلهة 

 التشغيلية

00 

استقبال طلبات احلركات األكادميية املطلوب إجرائها للطالب 

تعديل  –االنسحاب )والطالبات املسجلني بالقوائم النهائية ومنها 

وإرساهلا ( بشروط التحويل التحويل مع مراعاة االلتزام –البيانات 

 إلي عمادة القبول والتسجيل

 عمادة خدمة اجملتمع

 

عمادة القبول 

 والتسجيل

 والكليات
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 اإلشراف األكادميي: املرحلة الرابعة 

متابعة كافة اإلجراءات والضوابط املرتبطة بعملية تنفيذ الربامج التعليمية بالفروع وذلك من خالل اجلهة 

 .معها من قبل العمادة التشغيلية املتعاقد

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

 -:يلي

 اجلهة املساندة اجلهة املسئولة اإلجراء م

0 

اإلشراف األكادميي مسئولية مشرتكة بني العمادة 

قسام واجلهة التشغيلية بالتنسيق مع الكليات واأل

 املعنية

 عمادة خدمة اجملتمع
الكليات واجلهة 

 التشغيلية

2 
تشكيل جلان من ممثلي الكليات ملتابعة سري العملية 

 .األكادميية مبراكز الدراسات اجلامعية
 الكليات عمادة خدمة اجملتمع

3 

إعداد تقارير دورية عن مدي سري الربنامج تعدها 

جودة  اجلهة التشغيلية يف ضوء اللوائح وضبط

 .الربامج التعليمية مبراكز الدراسات اجلامعية

  اجلهة التشغيلية

  عمادة خدمة اجملتمع متابعة سري الربامج التعليمية 1

5 
تشكيل جلان خاصة بعملية اإلشراف واملتابعة 

 .الداخلية للربامج التعليمية
 اجلهة التشغيلية

اجلهة 

 التشغيلية

0 

كة بني العمادة اإلشراف األكادميي مسئولية مشرت

واجلهة التشغيلية بالتنسيق مع الكليات واألقسام 

 املعنية

 عمادة خدمة اجملتمع
الكليات واجلهة 

 التشغيلية

2 
تشكيل جلان من ممثلي الكليات ملتابعة سري العملية 

 .األكادميية مبراكز الدراسات اجلامعية
 الكليات عمادة خدمة اجملتمع

3 

سري الربنامج تعدها  إعداد تقارير دورية عن مدي

اجلهة التشغيلية يف ضوء اللوائح وضبط جودة 

 .الربامج التعليمية مبراكز الدراسات اجلامعية

  اجلهة التشغيلية

  عمادة خدمة اجملتمع متابعة سري الربامج التعليمية 1

5 
تشكيل جلان خاصة بعملية اإلشراف واملتابعة 

 .الداخلية للربامج التعليمية
 غيليةاجلهة التش

اجلهة 

 التشغيلية
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 ضبط  وقياس اجلودة : املرحلة اخلامسة  

وتعين جمموعة من العمليات اليت تتضمن  تشكيل اللجان وإعداد التقارير والعمل علي تهيئة جمال مناسب 

م لتحقيق وضمان مستوى أعلي من األداء يف تنفيذ الربامج األكادميية اليت تقيمها عمادة خدمة اجملتمع والتعلي

املستمر ، وقياس اجلودة  عملية تقوم بها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بشكل دوري باالستعانة بفريق من 

 .املتخصصني يف اجلودة باستخدام أدوات لقياس اجلودة التعليمية واإلدارية وغريها

 

 اجلهة املساندة اجلهة املسئولة اإلجراء م

 تشكيل اللجان وإعداد املهام 0
ادة خدمة اجملتمع بالتنسيق مع عم

 اجلهة التشغيلية

الكليات واجلهة 

 التشغيلية

2 
إعداد تقرير فصلي عن جودة الربامج 

 التعليمية
 الكليات عمادة خدمة اجملتمع

3 

تنظيم زيارات لفرق قياس اجلودة 

 بالربامج التعليمية

 

 عمادة خدمة اجملتمع
الكليات واجلهة 

 التشغيلية

1 
تطبيق أدوات قياس جودة الربامج 

 .التعليمية
  عمادة خدمة اجملتمع

   حتليل االستبانات واستخراج النتائج 

   طباعة تقرير جودة الربامج التعليمية 
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 جلنة إدارة الربامج الفرعية-1    

يمية يف احملافظات الواقعة خارج النطاق اجلغرايف هي جلنة تقوم بالتخطيط والتنفيذ للربامج التعل              

انظر امللحق . وقد مت تشكيل اللجنة بقرار من معــالي مدير اجلامعة . للجامعة واختاذ القرارات املناسبة بشأنها 

 ( 0)رقم 

 :طبيعة عمل اللجنة

كما تقرتح الربامج  ، ختتص بافتتاح فروع خارج النطاق اجلغرايف للجامعة تنفذ فيها الربامج التعليمية

باإلضافة إىل حتديد اجلهات ، التعليمية القابلة للتنفيذ يف هذه الفروع واعتماد مجيع القرارات املتعلقة بها

ومتابعة الفروع ماليًا ، وإقرار األنظمة املالية املرتبطة بتنفيذ تلك الربامج ، التشغيلية املساعدة يف عملية التنفيذ

 . وإداريًا

 :مهام اللجنة

 :ختتص اللجنة بتنفيذ املهام التالية       

 .حتديد واعتماد الفروع اليت سوف يقام فيها الربامج التعليمية -0
 .حتديد مواقع إقامة وتنفيذ الربامج التعليمية يف الفروع -2
 .دراسة العروض املقدمة من اجلهات التشغيلية واعتماد اجلهة املشغلة ذات العرض املناسب -3
 .للربامج التعليمية يف الفروع  غيليةاجلهات التشاختيار  -1
 .حتديد اللجان العاملة يف جمال اإلشراف واإلدارة والتقويم  وضبط اجلودة -5
 .متابعة سري العملية التعليمية واإلدارية بالفروع  -6
 .االطالع على التقارير الدورية املرفوعة من اللجان العاملة بربامج الفروع ودراستها -7
 للربامج  ومراجعتها    إعداد املوازنة املالية -8
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 صالحيات اللجنة 

 اعتماد اخلطط للربامج التعليمية  -0

 حتديد املعايري واعتماد اجلهة التشغيلية  -2

 اعتماد املكافآت ومتابعة جوانب الصرف على برامج الفروع  -3

 . توقيع العقود مع اجلهات التشغيلية  -1

 لية للربامج التعليمية اعتماد املوازنة املا -5

من إيرادات % 01ختصيص مكافأة للجان العاملة يف االشراف على برامج الفروع بنسبة ال تزيد عن  -6

 . الربامج 

 .اعتماد التقرير السنوي لربامج التعليمية بالفروع   -7

 

 (مركز الدراسات اجلامعية)اجلهة التشغيلية -2

 يليةطبيعة اجلهة التشغ                        

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

 

 اختيار اجلهة التشغيلية

تقوم جلنة الربامج الفرعية باختيار اجلهة التشغيلية من خالل دراسة العروض املقدمة وتطبيق الضوابط واملعايري 

 (.2انظر ملحق رقم ) احملددة لذلك الغرض

عقد االتفاق امللزم للجهة التشغيلية والعمادة بشأن  -أو من تفوضه اللجنة  -ومن ثم يوقع رئيس اللجنة 

 ( 3انظر ملحق رقم ) عملية التشغيل 

 :حمددات الرقابة على اجلهة التشغيلية

 املتابعة الدورية على اجلهة التشغيلية من قبل العمادة واألقسام األكادميية بالكليات 

 م املستمر ألدائها من خالل فرق قياس اجلودة املشكلة من العمادة وممثلي الكليات التقيي 
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   حيث يشرتط الستمرار عمل اجلهة التشغيلية حصول (.3ملحق)نتائج تطبيق أدوات قياس اجلودة

 (1)من ( 3)مجيع املعايري على معدل أداء ال يقل عن 

 يتم لفت نظر اجلهة ( 3)ل من مستوى يف حالة وجود معيار أو أكثر حصل على معدل أداء أق

 .لتحسني األداء يف هذا املعيار ، التشغيلية

   يف حالة عدم التزام اجلهة التشغيلية بتوصيات التحسني أو اإلخفاق يف حتقيق مستوى اجلودة

 .املطلوب مت الرفع للجنة الربامج الفرعية بشأن عدم جتديد التعاقد أو إنهائه متامًا 

 :غيليةمهام اجلهة التش

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

 لإلشراف على الربامج التعليمية  واملنسقني اإلداريني  ترشيح املشرفني التنفيذيني-0

 دراسة ملفات أعضاء هيئة التدريس املتقدمني للتدريس بالربامج التعليمية وتطبيق   -2 

 مالئمة ختصص عضو هيئة التدريس للربنامج )ختيار ضوابط اجلامعة يف اال     

 .   استقبال ملفات الطالب املتقدمني من الفروع وإرساهلا إلي عمادة خدمة اجملتمع-3

  ومتابعة جوانب األمن ، وجتهيز القاعات واملعامل الالزمة لتنفيذ الربامج التعليمية إعداد -1

   .والسالمة والنظافة والصيانة    

 ة سري الربامج التعليمية من الناحية الفنية واإلدارية متابع -5

 .  متابعة مهام املشرفني التنفيذيني واملنسقني اإلداريني -6

                                            استقبال الطالب وتهيئتهم للدراسة يف الربامج-7

 .معاجلة املشكالت التعليمية وفق لوائح وأنظمة اجلامعة -8

 . سري أعمال االختبارات الدورية والنهائيةواملتابعة وتنفيذ اإلشراف -9

 .استقبال جلان قياس جودة الربامج وتسهيل مهمتها-01

 . ضبط جودة الربامج التعليمية املنفذة يف الفروع -00

 .إعداد التقارير الدورية وإرساهلا لعمادة خدمة اجملتمع-02

 ما من شأنه رفع مستوى األداء التعاون مع ممثلي الكليات يف كل -03
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 الكليات-3

تقوم كل كلية معنية بالربامج املنفذة برتشيح ممثل هلا يكون حلقة وصل بينها وبني الربامج املنفذة يف مراكز 

 :ويساعد يف ضبط جودة الربامج ومتثل مهامه فيما يلي، التعليم اجلامعي

 :مهام ممثل الكلية

 التدريس بالتنسيق مع القسم العلمي  ةهيئ أعضاء اختيار معايري وضع - 0

 .التشغيلية اجلهة قبل من املرشحني األعضاء على املعايري مطابقة مراجعة - 2

 واألكادميية  ، اإلدارية  الربامج جودة ضبط يف الفاعلة املشاركة - 3

ت لعمادة خدمة للمتطلبات والرفع بأهم املالحظا استيفائها ومدى الالزمة، الدراسية اجلداول مراجعة - 1

 اجملتمع 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

 القسم مع بتنسيق املعادالت وإجراء الطالب قبول على افاالشر -8

 التسجيل منظومة ضمن الطالب دمج يف والتسجيل القبول مع التنسيق - 9

 .العمل سري ملتابعة الدورية الزيارات تنفيذ - 01

 والتأكد من التزام اجلهة التشغيلية بها   املقررات توصيف -00

 ئحة الدراسة واالختبارات ـ التأكد من رصد الدرجات وفقا لال 02

:مهام الكليات  

 :باإلضافة لرتشيح ممثل الكلية مبراكز الدراسات اجلامعية تقوم الكلية باملهام التالية

 .وضع معايري القبول بالربنامج التعليمي-0

 .وضع ضوابط اختيار أعضاء هيئة التدريس للربامج التعليمية-2

 .رياملعادالت اخلاصة بربامج التجسإجراء -3
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 .             ممثلي الكلية للمساهمة يف قياس جودة الربامج التعليميةترشيح  -1

 .املساعدة يف ضبط جودة الربامج التعليمية من خالل ممثل الكلية-5

 مناقشة القضايا واملشكالت املرتبطة بالربنامج يف جمالس األقسام املعنية -6

 عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر -4

ارة الربامج التعليمية املنفذة مبراكز الدراسات اجلامعية تقوم عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر باملهام إلد

 :التالية

 .  اجلامعات املناظرة والتعرف على اخلربات املماثلة يف ، دراسة احتياجات اجملتمع من الربامج والدبلومات-0

 .مة املدنيةاعتماد الربامج التعليمية من وزارة اخلد -2

 .وضع األهداف العامة والتفصيلية للربامج -3

     اإلمكاناتبهدف الوقوف على مدى توافر ، التنسيق مع الكليات اليت ستنفذ فيها الربامج -1

 .األكادميية والتجهيزات الالزمة بها        

 .إعداد احلملة التسويقية اخلاصة بالربامج ومتابعتها -5

 .بالنسبة لربامج الدبلومات القبول املبدئيات اإلشراف علي عملي -6

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

  .للدبلومات

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

 .خالل االتفاقيات مع اجلهات احلكومية واخلاصةالسعي لتوفري دعم خاص بالربامج من  -9

 .اجلامعية قياس جودة الربامج التعليمية مبراكز الدراسات -01
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 املهام املسئول 

عي
ام
جل
ت ا
سا
را
لد
ز ا
ك
مر
ى 
عل
ف 
شر
امل

 ة

يــة اإلشــراف علــى تصــريف أعمــال مراكــز الدراســات اجلامعيــة وتــدبري شــؤونها األكادمي. 0

واإلدارية واملاليـة وغريهـا يف حـدود السياسـة املرسـومة لـه وفقـا لاحكـام واألنظمـة واللـوائح           

 .والتعليمات السارية

ــة التــدريس          .0 ــة التــدريس وعضــوات هيئ مراجعــة احتياجــات الربنــامج مــن أعضــاء هيئ

واملـــوظفني واملوظفـــات والفنــــيني والفئـــات املســــاعدة واملنشـــات والتجهيــــزات واألدوات     

علــى تأمينهــا للعــام احلــالي والقــادم ومبــا حتتاجــه الــربامج األكادمييــة مــن      والعمــل

 .أثاث وخدمات ومباني 

اإلشــراف علــى ســري العمــل والدراســة وحفــل النظــام داخــل مبــاني تنفيــذ الربنــامج            .2

والرفع للمسئولني يف اجلامعة عن كل ما من شأنه املساس بسري العمـل يف الربنـامج   

. 

عقـود أعضـاء هيئـة التـدريس ورفعهـا إىل اجلهـة املختصـة يف        النظر يف طلبـات جتديـد    .3

 .اجلامعة وذلك لسد احتياج الربنامج من أعضاء هيئة التدريس 

اإلشـــراف ومتابعـــة تنفيـــذ التعليمـــات والتوجيهـــات الـــيت تـــرد إىل املشـــرف العـــام علـــى   .1

 .مراكز الدراسات اجلامعية من اجلامعة وإداراتها وذلك وفق الصالحيات املخولة 

ــاونني       .  6 ــدريس واملتعـ ــة التـ ــاء هيئـ ــع أعضـ ــي جلميـ ــبء التدريسـ ــع العـ ــى توزيـ ــالع علـ اإلطـ

واملتعاونـــات ورفـــع االســـتمارات املتعلقـــة بهـــا لعمـــادة خدمـــة اجملتمـــع والتعلـــيم املســـتمر          

 .باجلامعة

حتديــد احتياجــات الــربامج األكادمييــة مــن الكفــاءات البشــرية ، واألجهــزة واملعامــل       .7

 .وحنوها، وطلب تأمينها

 . اعتماد جداول احملاضرات العلمية والعملية  .8

باملعلومـــات والبيانـــات الالزمـــة عـــن   عمـــادة خدمـــة اجملتمـــع والتعلـــيم املســـتمر تزويـــد  .9

 . الربامج األكادميية املنفذة

 . إصدار القرارات الالزمة لتنظيم سري العمل وأعمال االختبارات عند احلاجة إليها .01

كـــل فصـــل دراســـي، بنـــاء علـــى مـــا جتريـــه إدارة   حتديـــد األعـــداد املرشـــحة للقبـــول يف .00

حســـب الطاقـــة االســـتيعابية واإلمكانـــات ، الـــربامج األكادمييـــة مـــن دراســـة ومراجعـــة

 .وإرساهلا إلي عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر  املتاحة

ــالل        .02 ــن خـ ــة مـ ــربامج األكادمييـ ــى الـ ــام علـ ــراف العـ ــال إدارة اإلشـ ــوير أعمـ ــويم وتطـ تقـ

 .العمل على حتسني أدائها ورفع مستواهااألجهزة املختصة و

 . اعتماد مجيع اخلطابات الصادرة من إدارة مراكز الدراسات اجلامعية .03
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 .ة من مركز الدراسات اجلامعيةيولفت النظر للهيئة اإلدار، إصدار خطابات الشكر  .01

ادة مــنهم أو عــدم جــديتهم مــن    التوجيــه بإنهــاء التعــاون مــع مــن تثبــت عــدم االســتف        .05

ورفع تقرير لعمادة خدمة اجملتمع والتعلـيم املسـتمر    أعضاء هيئة التدريس املتعاونني

. 

 .اعتماد إصدار القرارات اإلدارية الداخلية .06

اإلشراف على مراجعة جداول الربامج األكادميية ومـدي التقييـد باألنصـبة احملـددة      .07

ــب ا   ــيمها  سـ ــدريس وتقسـ ــة التـ ــاء هيئـ ــداول   ألعضـ ــى اجلـ ــادقة علـ لتخصـــص، واملصـ

 .الدراسية املعدة من قبل املشرف العام

 .استقبال املراجعني و خاصة فيما يتعلق بالقبول و التسجيل والتحويل والتأجيل .08

مناقشــــة املقرتحــــات املقدمــــة لتطــــوير الــــربامج األكادمييــــة يف مراكــــز الدراســــات    .09

 .اجلامعية

عمـــادة خدمـــة اجملتمـــع وإعـــداد كافـــة اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة مـــن  .21

 . التقارير اليت تتطلبها مصلحة العمل يف الربامج األكادميية

ــا      .20 ــة أو مـ ــا الـــربامج األكادمييـ ــام فيهـ ــة الـــيت تقـ ــاني األكادمييـ ــام يف املبـ حفـــل النظـ

يالحــل حــول مــا يقــع مــن أحــد أعضــاء هيئــة التــدريس أو مــن يف حكمهــم مــن إخــالل   

 . الفات أخرىبالواجبات املطلوبة أو أي خم

اقرتاح الربنامج اخلاص مبا ميكن أن تسهم يف تطوير الربامج األكادمييـة يف خدمـة    .22

اجملتمـــع وتقـــديم املرئيـــات والتوصـــيات اخلاصـــة بـــذلك إىل عمـــادة خدمـــة اجملتمـــع،  

 .واإلشراف على تنفيذ ما تقره اجلامعة بهذا اخلصوص

م يف مدينــة الريــاض و  وضــع خطــة ســنوية لاعمــال واألنشــطة األكادمييــة الــيت تقــا     .23

حفر البـاطن والـيت مـن خاللـه ميكـن أن تسـهم يف حتقيـق أهـداف اجلامعـة بالتنسـيق           

 . مع عمادة خدمة اجملتمع

ــى جلـــان          .21 ــام علـ ــراف العـ ــد و اإلشـ ــري والرصـ ــان السـ ــة للجـ ــات الدوريـ ــة االجتماعـ رئاسـ

هـا  االختبارات وسريها ورصد الدرجات وإخـراج نتائجهـا يف مواعيـدها واعتمادهـا ورفع    

 .إىل اجلهات املختصة يف عمادة خدمة اجملتمع للتصديق عليها

إعداد تقرير شامل يف نهاية كل عام جامعي عن شؤون الربامج األكادميية والعلميـة   .25

واإلداريـــة واملاليـــة والصـــحية ومســـتوي أداء العمـــل بهـــا وشـــؤون الدراســـة واالختبـــارات   

قرتحـات واحللـول املالئمـة ورفعهـا     ونتائجها وبيان العقبات اليت اعرتضـت التنفيـذ وامل  

 .                                       لعمادة خدمة اجملتمع لدراستها ومن ثم رفعها للجهات املختصة يف اجلامعة 

 .القيام بأي مهام مستجدة أو ما يكلف بها من قبل إدارة اجلامعة. 27
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 .على اطالع مجيع أعضاء هيئة التدريس على التعاميم الواردة  اإلشراف-0

 .على طلب معادلة مواد الدراسة للطالب وفق التعليمات الواردة من اجلامعة اإلشراف-2

احملالــة لــه مــن املشــرف العــام علــى     دراســة الشــكاوى واملقرتحــات املقدمــة مــن الطــالب أو   -3

ة وإبــداء الــرأي فيهــا والعمــل علــى معاجلتهــا ثــم رفعهــا للمشــرف   مراكــز الدراســات اجلامعيــ

 .  العام على مراكز الدراسات اجلامعية

 . اإلشراف على استمارات املتعاونني وجتهيزها يف مواعيدها-1

ــب          -5 ــه حسـ ــة حتديثـ ــه ومتابعـ ــد معـ ــاون أو التعاقـ ــتم التعـ ــن يـ ــل مـ ــي لكـ ــف وظيفـ ــتح ملـ فـ

 .  املستجدات

غ بالقرارات املهمة ملنسوبي الربنـامج وأخـذ تـوقيعهم  عليهـا كـل      توزيع التعاميم والتبلي-6

 .فيما خيصه

تهيئة وتوزيـع تقـاويم األداء الـوظيفي ألعضـاء هيئـة التـدريس املتعـاونني واعتمادهـا مـن          -7

 . عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمراملشرف العام ومن ثم إرساهلا خبطاب إىل 

يــة وتوصــيف املقــررات األكادمييــة مــن عمــادة خدمــة       اســتالم خطــة الــربامج األكادمي  -8

اجملتمــع وتوزيعهــا علــى أعضــاء هيئــة التــدريس، وإعــداد توصــيف للمقــررات مــن أعضــاء هيئــة  

 .التدريس ومطالبة أعضاء هيئة التدريس بتجهيز التوصيف وتطبيق معايري اجلودة

نــامج ورصــدها يف متابعــة حــاالت االســتئذان ألعضــاء هيئــة التــدريس املتعــاونني مــن الرب -9

 .منوذج معد هلذا الغرض

تكــوين قاعــدة بيانــات عــن أعضــاء هيئــة التــدريس الــراغبني يف التعــاون أو التعاقــد مــع       -01

 . اجلامعة لتنفيذ الربامج األكادميية

اإلشــراف علــى تنظــيم االختبــارات وإعــداد جــداول االختبــارات واقــرتاح تشــكيل اللجــان     -00

 .وحتى إخراج نتائج الطالب واعتمادها ومتابعة سري أعمال االختبارات

ــات الـــيت     -02 ــة املعوقـ ــويره ،ومناقشـ ــني األداء وتطـ ــاعد يف حتسـ ــات الـــيت تسـ ــديم املقرتحـ تقـ

 . تعرتض الربنامج من حتقيق أهدافه للوصول إىل احللول املناسبة

 .   تعليق اإلعالنات اخلاصة بالربامج األكادميية من واقع التعاميم

إخالء طـرف لكـل عضـو مـن أعضـاء هيئـة التـدريس الـذين تعـاونوا           إعداد خطاب شكر و-01

 .مع اجلامعة لتنفيذ الربامج األكادميية
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