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عمادة خدمة المجتمع  والتعليم المستمر
)البرامج التعليمية - تقرير فصلي(

الأمل يحدونا جميعًا يف اأن تكون جامعة املجمعة اإحدى منارات العلم، 
ومراكز النور التي تخّرج لنا طالبًا وطالبات مت�سلحني بالعلم واملعرفة
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تعّد موؤ�س�سات التعليم العايل منارات للعلم واملعرفة، وهي البوابة التي ننطلق منها اإىل عامل  تعّد  
ــ  الدولة  بذلت  فقد  باأبنائها،  الدولة  اهتمام  اأنها عالمة من عالمات  كما  والتطوير،  البحث 
الأمني وويل ويل عهده -حفظهم  ال�سريفني وويل عهده  بقيادة خادم احلرمني  ــ  رعاها اهلل 
العلم واملعرفة، لذا �سدرت  الوطن من  اأبناء وبنات هذا  لتمكني  اإمكانات ودعم  ت�ستطيعه من  اهلل ورعاهم- كل ما 
التوجيهات الكرمية جلميع قيادات الدولة من اأجل تذليل ما قد يواجه امل�سرية التعليمية املعرفية من عوائق و�سعوبات.
والأمل يحدونا جميعًا يف اأن تكون جامعة املجمعة اإحدى منارات العلم، ومراكز النور التي تخّرج لنا طالبًا وطالبات 
مت�سلحني بالعلم واملعرفة، قادرين على امل�ساركة يف بناء املجتمع والرقي به وتطويره يف �ستى مناحي احلياة. اإن ما 
حتقق للجامعة ما كان له اأن يتحقق اإل بف�سل اهلل، ثم تعاون وت�سافر جهود اخلريين من اأبناء هذا الوطن املعطاء، 

والذين اأدركوا اأهمية التعليم يف م�سرية الأمم نحو التقدم والتطور والرقي.

لتحقيق  ونوعًا(  )كمًا  والفكرية  الب�سرية  القدرة  تنمية  هو  ال�سرتاتيجية  اجلامعة  اأهداف  اأحد  من  وانطالقًا 
درجات عالية من اجلودة والتميز امل�ستقبلي يف جمالت التعليم، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع، يقّدم هذا الدليل 
وامثاله ليبني فيه الإجراءات واملعايري املنا�سبة لإخراج الربامج والأن�سطة التي تقدمها اجلامعة للمجتمع املحلي بكافة 

مكوناته اأفرادًا وموؤ�س�سات، �ساعية بذلك اإىل ت�سهيل التنمية امل�ستدامة يف املجتمع.

وكيل اجلامعة

د. م�سلم بن حممد الدو�سري

كلمة �سعادة وكيل اجلامعة:
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عمادة خدمة المجتمع  والتعليم المستمر
)البرامج التعليمية - تقرير فصلي(

قامت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر، تنفيذًا لر�سالتها وخطتها ال�سرتاتيجية، 
توجيهات معايل مدير  بناًء على  الكليات  املجتمع يف  لتفعيل وحدات خدمة  باإعداد م�سروع 
جلنة  ت�سكيل  خالل  من  املجمعة  جامعة  كليات  يف  املجتمع  خدمة  برامج  لتفعيل  اجلامعة 

اإ�سرافية ت�سعى اإىل تن�سيق اجلهود بني الكليات يف جمال اخلدمة املجتمعية.

الأ�سراف على وحدات  امل�ستمر من خالل جلنة  والتعليم  وتتطلع عمادة خدمة املجتمع 
خدمة املجتمع يف الكليات اإىل امل�ساركة الفاعلة يف حت�سني اأداء الكليات جتاه خدمة املجتمع 

والتي تعّد الوظيفة الثالثة من وظائف اجلامعة.

ب�سكل  الوحدات  هذه  تقدمي  يف  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  من  وحر�سًا 
العمل  فاإن فريق  املجتمعية  تاأدية وظيفتها  ي�ساهم يف  تطلعات  اجلامعة مبا  يواءم  متكامل 

ي�سدر هذا الدليل.

واهلل ويل التوفيق،،،

جلنة الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع 
بكليات اجلامعة.

)1-1(اأوًل: التمهيد
تقــديــم:
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اأ. عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر:
خدمة  برامج  بتقدمي  تعنى  املجمعة  جامعة  يف  امل�ساندة  العمادات  اإحدى 
املجتمع والتعليم امل�ستمر وت�سعى لتحقيق ر�سالة اجلامعة من خالل الربامج 

والأن�سطة املجتمعية املختلفة. 

د. رئي�س وحدة خدمة املجتمع يف الكليات:
امل�سئول عن الإدارة والإ�سراف على الربامج املجتمعية والتوا�سل املبا�سر مع 

جلنة الأ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات. 

هـ. برامج خدمة املجتمع:
اأن�سطة جمتمعية تقّدم للمجتمع  وتعزز روح التطوع ملن�سوبي اجلامعة.

ج. وحدات خدمة املجتمع يف الكليات:
بالتخطيط  لكليات اجلامعة معنية  التنظيمي  الهيكل  اأكادميية �سمن  وحدة 

والتنفيذ والتقومي للربامج املجتمعية. 

و. معايري اعتماد الربامج املجتمعية:
جمموعة من املعايري  املحددة يجب توافرها يف الربامج املجتمعية للعر�ض 

على جلنة الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات.

ب. جلنة الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع بكليات اجلامعة:
يف  الكليات  بني  للتن�سيق  اجلامعة  مدير  معايل  من  بقرار  م�سّكلة  جلنة 
واجلودة. النوعية  حتقيق  معايري  ت�سمن  جمتمعية  خدمة  برامج  تقدمي 

)2-1(
امل�سطلحات اخلا�سة بالدليل:



1. تعريف باللجنة:
جلنة م�سّكلة بقرار من معايل مدير اجلامعة يرتاأ�سها عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر وينوبه وكيل العمادة للربامج 

املجتمعية وع�سوية عدد من اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامعة.

)3-1(
تو�سيف للجنة الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات:

2. اأهداف اللجنة:
حتقيق ر�سالة اجلامعة يف خدمة املجتمع وبناء عالقات تكاملية مع املجتمع مبا يتنا�سب واحتياجات وتطلعات  -

املجتمع.
حتقيق ر�سالة اجلامعة يف بناء عالقات تكاملية بني كافة الأطراف العاملة داخل اجلامعة. -
حتقيق ر�سالة اجلامعة يف بناء عالقات ت�ساركية وتعاونية مع كافة القطاعات احلكومية واملوؤ�س�سات املجتمعية  -

والأهلية، لتقدمي خدمات جمتمعية مميزة.  
تطوير قدرات ومهارات املوظفني يف الكليات امل�سوؤولني عن خدمة املجتمع، مما يتيح لهم فر�سًا لتقدمي برامج  -

جمتمعية مميزة.
تفعيل دور الكليات يف تنفيذ برامج جمتمعية نوعية ومتميزة وتعزز مكانة الكلية يف املجتمع املحيط. -
اعتماد املوازنات التقديرية للمبادرات املجتمعية املقدمة من وحدات خدمة املجتمع بالكليات والتو�سية برعايتها  -

ماليًا من خالل عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر.
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وجود حاجة ما�ّسة جلهة تقوم بدور التن�سيق بني الكليات يف جمال خدمة املجتمع .. 1
زيادة الوعي الجتماعي بدور اجلامعة وحاجة اأفرد املجتمع اإىل برامج واأن�سطة جمتمعية نوعية.. 2
حر�ض القطاعات احلكومية والأهلية على تطوير عالقاتها مع اجلامعة مبا يعود بالفائدة عليها وعلى اأن�سطتها.. 3
درا�سة وحتليل الربامج والأن�سطة املقدمة للمجتمع مينحها قوة اأكرث تاأثريًا يف املجتمع.. 4
�سرورة وجود جهة تقوم ب�سبط الربامج املجتمعية وفق معايري جودة الأداء.. 5
 

)4-1(
مربرات اإن�ساء جلنة الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات:

9



مهام وواجبات جلنة الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات:

اعتماد اخلطة التنفيذية لوحدات خدمة املجتمع بالكليات. 1

تقييم املبادرات املجتمعية املقدمة من وحدات خدمة املجتمع بالكليات. . 2

اعتماد املوازنة التقديرية املقرتحة للمبادرات املجتمعية.. 3

متابعة اأعمال الوحدات ورفع التقارير الدورية.. 4

متابعة قيا�ض جودة الربامج والأن�سطة التي تنفذها الوحدات.. 5

تقييم اأداء وحدات خدمة املجتمع بالكليات .. 6

)5-1(
املهام والواجبات 
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مهام وحدة خدمة املجتمع يف الكليات:

و�سع خطة للربامج املجتمعية بالكلية.. 1

تنفيذ املبادرات والأن�سطة املجتمعية.. 2

خدمة . 3 برامج  يف  الفاعلة  للم�ساركة  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  حتفيز 
املجتمع.

توثيق امل�ساركات املجتمعية بالكلية.. 4

رفع تقارير دورية عن الربامج املجتمعية املنّفذة للجهات املعنية.. 5

اإجراء الدرا�سات البحثية املتعلقة بخدمة املجتمع.. 6

امل�ساركة يف اللقاءات الدورية املتعلقة بخدمة املجتمع داخل اجلامعة . 7
اأو خارجها.

الرفع بالربامج املقرتحة والتقارير اخلا�سة بعد التنفيذ اإىل جلنة . 8
الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات.

تفعيل البوابة الإلكرتونية للربامج املجتمعية .. 9

مهام وواجبات رئي�س وحدة خدمة املجتمع يف الكليات

الإ�سراف على اإدارة وحدة خدمة املجتمع بالكلية... 1

للجنة . 2 ورفعها  للمجتمع  تقدميها  ميكن  التي  والأن�سطة  الربامج  اقرتاح 
الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات .

متابعة تنفيذ الربامج املعتمدة بخطة الوحدة واملقرة من جلنة الإ�سراف . 3
على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات.

والتقومي . 4 والإدارة  الإ�سراف  جمال  يف  العاملة  اللجان  ت�سكيل  اقرتاح 
للربامج التي �ستنفذها الوحدة.

تزويد جلنة الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات باملعلومات . 5
والبيانات الالزمة عن الربامج والأن�سطة املنفذة.

يف . 6 املجتمع  خدمة  وحدات  على  الإ�سراف  جلنة  اإىل  دورية  تقارير  رفع 
الكليات عن تنفيذ الربامج.
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ثانيًا: ال�سوابط واملعايري.

12

خدمة وحدات  على  الإ�سراف  للجنة  املقدمة  املجتمعية  الربامج   معايري 
املجتمع يف الكليات :

اأن تكون املبادرة اأو الربنامج نوعي ول ينح�سر يف كونه حما�سرة اأو ندوة اأو برنامج . 1
تدريبي.

اأن ت�ستهدف املبادرة قطاعًا وا�سعًا من املجتمع.. 2

اأن ي�سارك يف تنفيذها جهات من املجتمع بالتعاون مع الكلية �ساحبة املبادرة.. 3

اأن تت�سمن موازنة تقديرية غري مبالغ فيها.. 4

اأن تتوافق املبادرة مع اأهداف وروؤية ور�سالة اجلامعة.. 5

اأن تت�سم املبادرة باجلدة والواقعية يف التنفيذ.. 6

اأن تكون املبادرة يف جمال تخ�س�ض الكلية املنفذة. 7
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�سوابط تنفيذ املبادرات املقدمة من وحدات خدمة املجتمع بالكليات.

املحافظة على �سمعة ومكانة اجلامعة يف جميع املطبوعات والإعالنات اخلا�سة بالربنامج.. 1

التزام الوحدة املنفذة بعر�ض املطبوعات والن�سرات اخلا�سة بالربنامج على جلنة الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات.. 2

اللتزام بلوائح واأنظمة اجلامعة يف حالة التعاون مع جهات من خارج اجلامعة.. 3

التزام الوحدة بتقدمي تقرير مف�سل وموثق بعد انتهاء الربنامج.. 4

تفعيل اجلانب التطوعي للم�ساركني يف تنفيذ املبادرات خا�سة من من�سوبي اجلامعة .. 5

ل تدرج اأية اأعباء مالية تتعلق مبكافاآت من�سوبى الكليات �سمن املوازنة التقديرية للمبادرات .. 6

يتم رفع املبادرات على البوابة الإلكرتونية للربامج املجتمعية قبل املوعد املقرتح لتنفيذها بـ ) 4 ( اأ�سابيع . . 7

اأن تلتزم الوحدة املنفذة با�ستطالع اآراء امل�ستفيدين وت�سمني نتائج ال�ستطالع بالتقرير املرفوع للجنة بعد تنفيذ املبادرة.. 8

اأن تلتزم اجلهة املنفذة للربنامج بتقدمي توثيق م�سور عن عملية التخطيط والتنفيذ وتقومي املبادرة.. 9

تقدم املبادرة يف اإطار خطة الربامج املجتمعية التي اعتمدتها جلنة الأ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات.. 10

اأن تلتزم اجلهة املنفذة للربنامج باتباع الإجراءات النظامية لتنفيذ الربنامج مبا ل يخالف لوائح واأنظمة اجلامعة املعمول بها يف . 11
هذا املجال. 

روؤ�ساء ووحدات خدمة 21.  اإىل ح�سابات  املجتمع  الإ�سراف على وحدات خدمة  املعتمدة من قبل جلنة  املبادرات  حتول مبالغ رعاية 
املجتمع املعنية.

تلتزم وحدات خدمة املجتمع بتقدمي بيان �سرف معتمد من عميد الكلية بعد انتهاء تنفيذ املبادرة.31. 



ثالثًا: الجراءات
1. مرحلة 
التخطيط 

للربامج:

2. مرحلة 
تنفيذ الربامج:

اجلهة امل�ساندةاجلهة امل�سئولةالجراءم
عر�ض املادة العالنية على جلنة الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات1

الكليةوحدة خدمة املجتمع بالكلية

بدء تنفيذ اخلطة العالمية للربنامج2
تنفيذ الأن�سطة املرتبطة بالربنامج3
التوثيق4
متابعة امل�ساركني يف تنفيذ الربنامج5
ا�ستكمال جتهيزات مقرات التنفيذ6
التاأكد من اللتزام ب�سوابط اإقامة فعالية داخل اجلامعة7

جلنة تقدمي الدعم املايل للربنامج8 موافقة  بعد  املجتمع  خدمة  عمادة 
الأ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات

اجلهة امل�ساندةاجلهة امل�سوؤولةالجراءم
درا�سة احتياجات املجتمع من الربامج املجتمعية1

وحدة خدمة املجتمع بالكلية

الق�سام الأكادميية 
بالكليات وجلنة 

الإ�سراف على وحدات 
خدمة املجتمع

اقرتاح تنفيذ برنامج جمتمعي2
جلنة الإ�سراف على وحدات خدمة املجتمع حتديد معايري قبول  الربنامج  من جلنة الإ�سراف على الوحدات3

يف الكليات حتديد �سوابط الربنامج 4
اجراء الت�سالت مع املعنيني بالربنامج5

وحدة خدمة املجتمع بالكلية
اإعداد ت�سور عن الربنامج6
تكليف فريق العمل من داخل اجلامعة7
حتديد ال�سيوف من خارج اجلامعة8
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3. مرحلة تقومي 
الربامج:

اجلهة امل�ساندةاجلهة امل�سئولةالجراءم
ا�ستطالع اآراء امل�ستفيدين1

 وحدة خدمة املجتمع بالكلية
جلنة الأ�سراف على 

وحدات خدمة املجتمع 
يف الكليات

تقومي الربنامج من وجهة نظر املعنيني من اأع�ساء هيئة التدري�ض والإداريني2
وحدة خدمة املجتمع بالكليةقيا�ض جودة الربنامج3
اعداد تقارير دورية عن الربامج ذات الفرتات الطويلة4

وحدة خدمة املجتمع بالكلية
اإعداد التقرير النهائي عن الربنامج5
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)1(
البوابة الإلكرتونية للربامج املجتمعية :

البوابة الإلكرتونية للربامج املجتمعية:
http://cs.mu.edu.sa :الرابط

رابعاً: املالحق
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منوذج معايري تقييم مبادرة جمتمعية

الدرجة املتو�سطة لتقييم الدرجةاملعيار
اأع�ساء اللجنة

5مدى نوعية املبادرة

5توافق املبادرة مع اهداف وتوجهات اجلامعة

5توافق املبادرة من تخ�س�سات الكلية

5منا�سبة املوازنة التقديرية للمبادرة

5مدى احلاجة املجتمعية للمبادرة

5ارتباط املبادرة باملعيار احلادي ع�سر من معايري العتماد املوؤ�س�سي

5مدى حتقيق املبادرة لهدف ال�سراكة املجتمعية )الهدف ال�سابع من اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة(

5مدى تعزيز اجلهود التطوعية باملبادرة

40املجموع
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ت�ستند اجلامعة يف حتقيق اأهدافها اإىل  ثالثة حماور اأ�سا�سية : البحث العلمي ، التعليم ، خدمة املجتمع . لذا 
حر�ست اجلامعات – القدمية واحلديثة –على تاأ�سي�ض جهات علمية فنية تتوىل حتقيق تلك املحاور الأ�سا�سية التي 
اأن�سئت اجلامعات من اأجلها .  وانطالقا من الروؤية ال�سابقة لدور اجلامعات ووظيفتها املجتمعية مت تاأ�سي�ض عمادة 
العمل  باأهمية مواكبة تطوير  امل�ستمر بجامعة املجمعة ، مما يعك�ض  قناعة قيادة اجلامعة  والتعليم  خدمة املجتمع 
املجتمعي  وتاأ�سيله منذ انطالقتها الأوىل ، واأهمية اإر�ساء التكامل بني مهام ووظائف اجلامعة الأ�سا�سية التي ت�سعى 

لتحقيقها.

تاأ�سي�سية  اأعمال  من  اليوم  اخل�سو�ض  وجه  على  املجتمع  خدمة  وعمادة  العموم  وجه  على  اجلامعة  تعي�سه  وما 
ت�ستهلك معظم الوقت واجلهد لهي حلظات تاريخية ناأمل  جميعًا وبتكاتف اجلهود اأن تكون  يف القريب العاجل  واقعًا 
نعي�سه، �ساكرين لكل من بذل واأخل�ض يف تاأ�سي�ض جهد اأو م�سروع اأو برنامج اأو فكرة �ساهمت يف تقدمي خدمة للمجتمع 

نفخر به جميعًا.

كلمة عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
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ويت�سمن جمال عمل عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر ن�ساطني اأ�سا�سيني وهما : اأن�سطة تعليمية، واأن�سطة 
خدمية للمجتمع تهدف اإىل توظيف اإمكانات اجلامعة ومواردها الب�سرية واملادية يف تقدمي خدمات جمتمعية متنوعة 
لكافة فئات املجتمع، ومن هنا انطلقت فكرة »تفعيل وحدات خدمة املجتمع يف الكليات« لتكون اإحدى اأهم املبادرات 
اإ�سرافية مبوافقة معايل مدير  ت�سكيل جلنة  لتفعيلها من خالل  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  �سعت عمادة خدمة  التي 
اجلامعة، تهدف يف الأ�سا�ض اإىل حتقيق ر�سالة اجلامعة يف خدمة املجتمع مبا يتنا�سب واحتياجاته وتطلعاته اجتاه 

اجلامعة وبناء عالقات تكاملية بني كافة اجلهات العاملة داخل اجلامعة.

واآمل اأن يكون هذا الدليل الإجرائي فيه ما يغني كل متطلع خلدمة من اجلامعة للتعرف على اإجراءات التخطيط 
والتنفيذ والتقومي للربامج املجتمعية املقدمة من خالل وحدات خدمة املجتمع يف الكليات، مبا يحقق روؤية ور�سالة 
اجلامعة التي ترتكز على قناعة قيادتها ومن�سوبيها باأنها جامعة طموحة تهدف اإىل حتقيق التميز ف�ساًل عن حتقيق 

اأهدافها التي تر�سمها اخلطط ال�سرتاتيجية للتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية.

عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
رئي�س جلنة الأ�سراف على وحدات خدمة املجتمع يف الكليات 

د. عمر بن م�ساعد ال�سريويف
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