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الفصل األول
التعريف باملصطلحات
املادة األولى:
تعني التعبيرات الواردة في هذه الالئحة املعاني املوضحة أدناه:
 الجامعة  :جامعة شقراء.
 العم ـ ـيد :عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر.
 العم ـادة  :عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.
 مجلس العمادة  :مجلس عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.
 املشــرف ع ــى البــرامج  :عميــد أو مــن ينــوه عنـ فــي الكليــة املعنيــة أو املر ــزالــذي لشــرف ع ــى تنفيــذ البــرامج داخــل
الكلية أو املر ز (في حال تعدد البرامج التي تقدمها الكلية).
 املشرف التنفيـذي :عوـو هي ـة التـدرمس ومـن فـي حذمـ الـذي لشـرف ع ـى تنفيـذ البـرامج فـي الكليـة أو املر ـز( .فـي
حال تعدد البرامج التي تقدمها الكلية).
 اإلشراف األكاديمي :هو القسم العلمي املختص الذي يتبع البرنامج .ويمثل املشرف األكاديمي.
 اإلشراف اإلداري:هو كل ما يتعلق بالشؤون اإلدارية من القبول والتسجيل ومطابقة وثـائق املتقـدمين وتـوزمعهم
والرد ع ى استفساراتهم.
 اإلشراف املالي:هو متابعة التحصـيل املـالي مـن املسـتفيدين ورـرف مسـتحقات املتعـاونين مـن مـو فين وأعوـاء
هي ة التدرمس واملشرفين واللجان الخارة لكل برنامج.
 اإلدارة املالي ــة :ـ ــي اإلدارة املختصـ ــة بات ــا اإلجـ ــراءات املاليـ ــة لتحصـ ــيل اإلي ــرادات ورـ ــرف النفقـ ــات و عـ ــداد
الحسابات الختامية والحفاظ ع ى األرول الثابتة للعمادة في ضوء املبادئ واملعاييراملحاسبية املتعارف عليها.
 املراقب املالي:املراقب املالي للجامعة أو من يكلف مدير الجامعة بأداء مهام املراقب املالي ع ى العمادة.
 مراجع الحسابات الخارجي:هو الشخص الذي يزاول مهنة املحاسبة واملراجعة في مذتب خاص خارج الجامعة.
 البرن ــامج :ك ــل م ــا تقدم ـ العم ــادة ألف ــراد املجتم ــع كاف ــة م ــن ب ــرامج ال ــدبلوم والن ــدوات وال ــدورات واملحاض ــرات
والتعليم املوازي والتجسيرواملؤتمرات وورش عمل وما في حذمها .
 منسق البرامج بالعمادة :هو مو ف العمادة الذي يتولى الشؤون اإلدارية للبرامج.
 ال ــدبلوم العالي:برن ــامج دون درج ــة املاجس ــتيرت تق ــل مدتـ ـ ع ــن فص ــليين دراس ــيين يق ــدم لحمل ــة البك ــالوريوس
لتــأهيلهم فــي مجــال يتناســب مــع احتياجــاتهم الو يفيــة فــي ت صــص معــين وتشــرف علي ـ العمــادة ماليــا و داريــا
وعمادة الدراسات العليا أكاديميا.
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 برنــامج التعلــيم املــوازي :هــو برنــامج علمــي برســوم دراســية تتوافــق خطت ـ الدراســية مــع برنــامج معتمــد مــن قبــل
الجامعة.
 برنـ ــامج التجسـ ــير:برنامج علمـ ــي برسـ ــوم دراسـ ــية يلتحـ ــق في ـ ـ الطالـ ــب بعـ ــد حصـ ــول ع ـ ــى درجـ ــة الـ ــدبلوم فـ ــي
( كليات املجتمع ) أو ما لعادلها.
 برنامج التعليم املوازي :هو برنامج علمي برسوم دراسية تتوافق خطت الدراسية مع برنامج معتمد من قبل
الجامعة.
 الــدبلوم التــأهي ي :برنــامج يقــدم لخريةــي املرحلــة الثانويــة ت تقــل مدتـ عــن فصــليين دراســيين لتــأهيلهم فــي مجــال
و يفي معين.
 القسم :يقصد ب القسم العلمي التابع إلحدى الكليات أو املعاهد التي تتعاون مع العمادة في تقديم البرامج.
 الخطة الدراسية :ي مجموعة من املقررات الدراسية اإلجبارية واتختيارية والحـرة والتـي تشـكل مـن مجمـوع
وحداتها متطلبات الت رج التي يجب ع ى الطالب اجتيازها بنجاح للحصول ع ـى الدرجـة العلميـة فـي الت صـص
املحدد.
 الوحدة الدراسية  :ي املحاضرة النظرية األسبوعية التي ت تقل مدتها عن خمسين دقيقة أو الـدرس العم ـي أو
التدريبي الذي ت تقل مدت عن مائة دقيقة أو اإلشراف ع ى مجموعة طالبية في التدريب امليداني.
 حساه العمادة  :الحساه الجاري في املصرف الذي تتعامل مع العمادة.

صفحة  3من 22

الفصل الثاني
التنظيم اإلداري
املادة الثانية
تهدف العمادة لى :
 .1تحقيق طموحات الجامعة في الحفاظ ع ى الهوية الثقافية الوطنية ومد جسور العالقة مع املجتمع.
 .2التعاون مع الجامعات املحلية واإلقليمية والعاملية لتطويروتنمية املجتمع.
 .3توسيع قاعدة املنتسبين لى الجامعـة و لـم مـن خـالل مجـال الخـدمات العلميـة والتعليميـة والتدريبيـة و ـرامج
التعليم املستمر وتحقيق الشرا ة بين الجامعة والقطاعات الحذومية واألهلية واألفراد.
 .4فتح املجال ألعواء هي ة التدرمس ومن في حذمهم في الجامعة للمشار ة في خدمة املجتمع.
 .5تقديم برامج الدبلومات والدورات و و رامج التجسيروالتعليم املوازي في مجال خدمة املجتمع والتعليم املستمر
 .6قامة عالقة تفاعلية تقوم ع ى أسس الشرا ة املثمرة بين الجامعة واملجتمع.
 .7تحقيق معاييرالجودة الشاملة في برامج العمادة وفق املعاييراملعتمدة محليا وعامليا.
 .8اقتراح البرامج بالتنسيق مع الجهات املستفيدة بالجامعة.
 .9موا بة املتغيرات واملستجدات في تقنية املعلومات واتتصال مما يومن جودة الخدمات التي تقدمها العمادة.
 .10اقتراح نشاء وتطويروحدات خدمة املجتمع والتعليم املستمرواإلشراف عليها ومتابعتها.

املادة الثالثة:
يتولى دارة العمادة :
 .1مجلس العمادة.
 .2العميد.

املادة الرابعة :
لعين عميد العمادة وو يلها وفق ما تقض ي ب املادة ( )39واملادة ( )40من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

املادة الخامسة:
تتحدد مهام العميد في مباشرة الجوانب املالية واإلدارية في العمادة ول ع ى األخص :
 .1مباشرة تنفيذ قرارات مجلس العمادة.
 .2اقتراح القرارات املنظمة لسيرالعمل في العمادة.
عداد مشروع امليزانية والحساه الختامي للعمادة ورفعها ملجلس العمادة.
.3
 .4متابعة أعمال اللجان التي لشكلها مجلس العمادة.
 .5تمثيل العمادة أمام الجهات األخرى داخل الجامعة وخارجها في مجال عمل العمادة.
 .6الصرف من ميزانية العمادة في حدود القواعد املنظمة لذلم و حسب ما ورد في هذه الالئحة.
عداد التقريرالسنوي عن أعمال العمادة.
.7
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املادة السادسة :
لعاد تشذيل مجلس العمادة كل سنتين قابل لتجديد بقرارمن مديرالجامعة أو من يفوض و ناء ع ى تورية من العميد
وتذون اللجنة ع ى النحو اآلتي:
رئيسا
 .1العميد
أعواء
 .2و الء العمادة وي تارأحدهم أمينا للجنة
أعواء
 .3عوو هي ة تدرس واحد عن كل محافظة.

املادة السابعة:
يجتمــع مجلــس العمــادة بــدعوة مــن رئيس ـ مــرة كــل شــهرع ــى األقــل وت ي ـ اتجتمــاع ت بحوــور ثلضــي أعوــائ وتصــدر
قراراتها باألغلبية املطلقة ألروات األعواء الحاضرين وعند التساوي يرج الجانب الذي في الرئيس.
وتعتبـرقــرارات املجلـس نافــذة مــا لـم يــرد عليهــا اعتـراا مــن مــديرالجامعـة خــالل خمســة عشـريومــا مــن تـاري ورــولها ليـ
و ا اعترا عليها أعادها لى مجلس العمادة مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد فإ ا بقي املجلس ع ى رأي يحال
القرار املعترا علي لى مجلس الجامعة للبت في في أول جلسة عادية أو استثنائية وملجلس الجامعـة تصـديق القـرارأو
تعديل أو لغاؤه وقراره في لم نهائي.

املادة الثامنة
يجــوز ملجلــس العمــادة وفــق مقتوــيات العمــل تشــذيل لجــان دائمــة أو موقتــة ويحــدد أهــدافها وأختصارــاتها وأســلوه
متابعة أعمالها ويصدرقرارها من رئيس املجلس .

املادة التاسعة
ترفع محاضرمجلس العمادة لى مديرالجامعة تعتمادها .

املادة العاشرة :
ي تص مجلس العمادة بما ي ي :
 .1اقتراح الخطط واتستراتيجيات التي تمذن من تحقيق أهداف العمادة وتطويرها.
 .2وضع اإلجراءات التنفيذية للبرامج والدورات التي تقوم بها العمادة.
 .3متابعة البرامج وتقويمها وتطويرها.
عداد خطة سنوية للقبول والتسجيل بالبرامج وفق جدول زمني وتنفذ حسب الحاجة.
.4
 .5تحديد البرامج وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات املعنية بالجامعة.
قرارالتكاليف اإلجمالية لكل برنامج.
.6
 .7تحديد الرسوم للبرامج في ضوء هذه الالئحة.
 .8تحديد شروط اتلتحاق بالبرامج و ما يتماش ى مع األنظمة واللوائح.
 .9تحديد أعداد املقبولين في البرامج.
 .10اعتماد برامج جديدة وفقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائح .
 .11اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الكليات فيما يتعلق بتنظيم الدورات والبرامج التدريبية والدبلوم.
 .12اقتراح أسس القبول للبرامج املختلفة وتنفيذها واإلشراف عليها.
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 .13التورية بإجازة البرامج املستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها و ين البرامج القائمة.
 .14قرار التعاقد ع ى ما تقدم العمادة من خدمات للغير بناء ع ى اقتراح من العميد

املادة الحادية عشر
يجوز ملجلس العمادة التعاون مع جهات داخل وخارج الجامعة إلعداد البرامج وتنفيذها .

املادة الثانية عشرة:
لعاون العميد في دارة العمادة و الءه و ينوه عن أقدمهم أثناء غياب وفي حال خلو منصب ينوه عن أقدمهم بقرارمن
مديرالجامعة.

الفصل الثالث
التحصيل والصرف
املادة الثالثة عشرة:
يف ــتح للعم ــادة حس ــاه ج ــاري ف ــي أح ــد املص ــارف املحلي ــة باس ــم العم ــادة ل ي ــداع والص ــرف منـ ـ و ل ــم وفق ــا ل ج ــراءات
النظامية.

املادة الرابعة عشرة:
يــتم الصــرف مــن حســاه العمــادة بجميــع الطــرق املتاحــة لــدى البنــم شــريطة أن يحمــل تــوقيعين معتمــدين لــدى املصــرف
املعني.

املادة الخامسة عشرة:
تق ــوم اإلدارة املالي ــة بالعم ــادة باس ــت دام نظ ــام محاس ــبي ل ــي و ع ــداد حس ــاه ي ــرادات ومص ــروفات لك ــل برن ــامج تقيمـ ـ
العمادة.

املادة السادسة عشرة:
تذــون للعمــادة ميزانيــة مســتقلة مــن يــرادات نشــاطاتها ومــا يصــلها مــن هبــات وتبرعــات وأوقــاف ومــا ت صصـ الجامعــة فــي
امليزانية العامة ويصدربها قرارمن مدير الجامعة بعد التورية من مجلس العمادة.

املادة السابعة عشرة:
تتذون يرادات العمادة مما تقوم بتحصيل من مقابل مالي ونحوه ت يهدف لى الر حية مقابل تقديمها أنشطة وخـدمات
وجهود تدرمسية وتدريبية وتتذون اإليرادات ع ى الوج األخص مما ي ي:
 .1رسوم البرامج.
 .2الهب ــات والتبرع ــات وامل ــنح والور ــايا واألوق ــاف واإلعان ــات الدراس ــية م ــع مراع ــاة قواع ــد قب ــول التبرع ــات وامل ــنح
املنصوص عليها في املادة (  )48من الالئحة املالية للجامعات.
 .3ما ت صص الجامعة من امليزانية العامة.
 .4عائدات تأجيرممتلكات العمادة.
 .5أي موارد أخرى من ضمن اختصارات العمادة بناء ع ى تورية مجلس العمادة وموافقة مديرالجامعة.
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املادة الثامنة عشرة:
السنة املالية للعمادة ي السنة املالية للجامعة.

املادة التاسعة عشرة:
تشمل مصروفات العمادة ما ي ي:

أوت :مصروفات برامج العمادة وتشمل
.1
.2
.3
.4
.5

مكافآت وحـوافزأعوـاء هي ـة التـدرمس ومعـاونيهم واملتعـاونين مـن الخـارج والعـاملين ع ـى تنفيـذ متطلبـات بـرامج
العمادة.
مصروفات املستلزمات التعليمية واملذتبية للبرامج.
تكاليف شراء البرامج التدريبية واملواد العلمية وتجهيزها للبرامج.
مصروفات انتقاتت ومزايا أعواء هي ة التدرمس واملتعاونين وغيرهم و التي يتطلبها تنفيذ البرامج.
أي مصروفات أخرى تتعلق بالبرامج التي تقيمها العمادة.

ثانيا  :مصروفات عمومية و دارية للعمادة وتشمل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مرتبات ومكافآت وحوافزالعاملين بالعمادة.
مصروفات التسويق والدعاية واإلعالن الدورية ألنشطة العمادة.
مصروفات القرطاسية والطباعة ألداء أنشطة العمادة.
مصروفات الصيانة والتشغيل ألرول العمادة.
مصروفات شراء حقوق البرامج اتلذترونية التي تحتاجها العمادة.
أتعاه اتستشارات املختلفة التي تحتاجها العمادة من الخبراء واملهنيين فى املجاتت املختلفة.
مصروفات التامين ع ى أرول العمادة.
مصروفات األنشطة املختلفة التي تقيمها العمادة طبقا لالئحة.
أي مصروفات عمومية و دارية أخرى ألنشطة العمادة.

ثالثا :مصروفات رأسمالية للعمادة وتشمل
 .1نشاء أو التوسع في املباني التي ت دم برامج العمادة.
 .2شراء األرول الثابتة أو است جارها است جارا تشغيليا أو تمويليا والتي تحتاجها العمادة لتنفيذ برامجها.
 .3أي مصروفات رأسمالية أخرى تتطلبها أنشطة العمادة.

املادة العشرون:
يتم الصرف من خالل اإلدارة املالية بالعمادة بناء ع ى الصالحيات املمنوحة للعميد نظاما.

املادة الحادية والعشرون:
ت يجوز الصرف ت بناء ع ى ارتباط سابق وت يجوز اترتباط ت في حدود يرادات العمادة.
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املادة الثانية والعشرون:
تودع يرادات العمادة في حسابها باملصـرف وتتـولى اإلدارة املاليـة بالعمـادة عمليـة التحصـيل والصـرف مـن هـذا الحسـاه
وتنفيذ اإلجراءات املحاسبية املترتبة ع ى لم واثبات كل العمليات املالية بالدفاتراملحاسبية طبقا للمستندات.

املادة الثالثة والعشرون:
يتم تدويرأرردة البرامج املختلفة التي تتجاوز مدة نهايتها السنة املالية في حساه تلم البرامج للسنة التي تليها.

املادة الرابعة والعشرون:
يجوز ررف سلفة مستديمة للعميد من الحساه الخاص بالعمادة بقرارمن مديرالجامعـة أو مـن يفوضـ وتسـوى فـي
نهاية كل سنة مالية بما ت يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال.

املادة الخامسة والعشرون:
يج ــوز ر ــرف س ــلفة مؤقت ــة ألغ ــراا مح ــددة للعمي ــد م ــن الحس ــاه الخ ــاص بالعم ــادة بق ــرارم ــن م ــديرالجامع ــة أو م ــن
يفوض ويجب تسوية هذه السلفة بمجرد انتهاء الغرا الذي ررفت من أجل .

املادة السادسة والعشرون:
تقوم اإلدارة املالية بالعمادة بإعداد بيان باإليرادات واملصروفات لكل برنامج تقيم العمادة.

املادة السابعة والعشرون:
ت وع جميع اإلجراءات املالية بالعمادة ملراجعة املراقب املالي في الجامعة.
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الفصل الرابع
املشتريات والتكليف باألعمال
املادة الثامنة والعشرون:
مل ــديرالجامعـ ــة أن يفـ ــوا بعـ ــي ر ــالحيات املاليـ ــة لعميـ ــد خدمـ ــة املجتمـ ــع والتعل ــيم املسـ ــتمرفيمـ ــا يتعلـ ــق باملشـ ــتريات
والتكليف باألعمال في الجانبين التاليين :
 .1التكليف املباشربتنفيذ األعمال بما ت يتجاوز خمسون ألف ريال ( )50.000لكل تكليف.
 .2الشراء املباشربما ت يتجاوز خمسون ألف ريال ( )50.000لكل تعميد.
ويذون لم وفقا لنظام املنافسات واملشتريات الحذومية.

املادة التاسعة والعشرون:

للعميد أن ّ
يفوا و الئ في بعي رالحيات املالية – الغيرمفوضة  -املتعلقة باملشتريات والتكليف باألعمال.

املادة الثالثون:
مع مراعاة القواعد املنظمة لتأجيرو خـالء املبـاني الحذوميـة واتسـت جارمـن الغيـر ملـديرالجامعـة أن يفـوا العميـد بمـا
ي ي:
 .1تأجيرممتلكات العمادة وتجديد عقود اإليجار أو فسخها.
 .2است جاراألعيان أو العقارات من الغير.

املادة الحادية والثالثون:
كــل مــا لــم يــرد بـ نــص خــاص فــي هــذه الالئحــة فيمــا يتعلــق باملشــتريات والتكليــف باألعمــال تطبــق بشــأن األحكــام الــواردة فــي
نظام املنافسات واملشتريات الحذومية الصادرباملرسوم امللكي رقم (م )58/وتاري 1427/9/4ه ـ وتئحتـ التنفيذيـة ومـا
يطرأ عليهما من تعديالت.
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الفصل الخامس
الرقابة املالية قبل الصرف وبعده
املادة الثانية والثالثون:

يقوم املراقب املالي للجامعة باملراقبـة املاليـة ع ـى العمـادة وفـي حالـة غيابـ أو تعـذرمباشـرت عملـ يكلـف مـديرالجامعـة
من يراه للقيام بعمل ومشعرالعميد بذلم وتصرف مكافأت املاليـة مـن حسـاه العمـادة وتحتسـب مـا وردت فـي الفقـرة
الثانية من املادة ( )57السابعة والخمسون في هذه الالئحة.

املادة الثالثة والثالثون:

ت يجــوز الصــرف مــن حســاه العمــادة ت بموجــب املســتندات األرــليةح وفــي حالــة الصــرف بموجــب رــور املســتندات أو
بموجب بدل الفاقد يتم لم وفقا للقرارات والتعليمات املنظمة لذلم.

املادة الرابعة والثالثون:

في حالة حدوث خالف ع ى الصرف بين املراقب املالي ومديراإلدارة املالية بالعمادة يرفع األمر لـى العميـد متوـمنا الـرأيين
معــا تت ــا حلــول مناســبة وفــي حــال اســتمرارالخــالف يذــون قــرارالعميــد فــي هــذا الشــأن واجــب التنفيــذ فــإن لــم يقتنــع
املراقب املالي بقرارالعميد فعلي (بعد التنفيذ) عداد تقريريرفع لى مديرالجامعة وقراره في لم نهائي.

املادة الخامسة والثالثون:

مــع عــدم اإلخــالل بمراقبــة ديــوان املراقبــة العامــة لعــين مجلــس الجامعــة مراجعــا خارجيــا لحســابات العمــادة تتــوافرفي ـ
الشروط القانونية ويقوم برفع تقريرملديرالجامعة كل سنة ماليـة ويذـون التكليـف ملـدة سـنة ماليـة قابلـة للتجديـد ويـتم
ررف مستحقات من حساه العمادة.

املادة السادسة والثالثون:

ملراجــع الحســابات الخــارجي حــق اتطــالع ع ــى جميــع الســجالت واملســتندات وطلــب البيانــات واإليوــاحات الالزمــة ألداء
مهامـ وع ــى الجهــات املختلفــة فــي العمــادة التعــاون معـ ح وفــي حالــة عــدم تمذينـ مــن لــم فعليـ أن يثبــت لــم فــي تقريــر
يرفع لى مديرالجامعة تت ا قرارفي لم ويزود العميد بصورة من .

املادة السابعة والثالثون:

ع ــى مراجــع الحســابات الخــارجي أداء مهامـ املهنيــة املتمثلــة فــى فحــص ومراجعــة املســتندات والــدفاتروالســجالت وتقيــيم
نظــام الرقابــة الداخليــة وفحــص الحســابات الختاميــة وتقــديم تقريــرعــن لــم لــى مجلــس الجامعــة خــالل مــدة أقصــاها
شهران من تاري انتهاء السنة املالية وعلي أن يقدم مع الحساه الختامي رأي في املر زاملالي للعمادة ومدى قناعت بأي
يو ــاحات أو معلوم ــات يذ ــون ق ــد طلبه ــا م ــن العمي ــد مرفق ــا تقري ــرا يتو ــمن مالحظات ـ ومقترحاتـ ـ وتحليل ـ للحس ــاه
الختامي.

املادة الثامنة والثالثون:

ع ى مراجع الحسابات عند ا تشاف أي اختالس أو تصرف لعرا أمـوال العمـادة للخطـر أن يرفـع بـذلم تقريـرا فوريـا
لى العميد تت ا اإلجراءات املناسبة ويزود مديرالجامعة بصورة من .

املادة التاسعة والثالثون:

يناقش مجلس العمادة الحساه الختامي للعمادة تمهيدا لرفع ملدير الجامعة.

املادة األربعون:

يتم جرد جميع موجودات العمادة مرة واحدة في نهاية كل عام مالي مع جواز جراء جرد مفاجئ ا كان هنـا مـا لسـتدىى
لم بواسطة لجنة لشكلها العميد و لم ملطابقتها بسجل األرول ورفع تقريربذلم ملديرالجامعة وفيما عدا لم تطبق
العمادة قواعد و جراءات املستودعات الحذومية وما يطرأ عليها من تعديالت.
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الفصل السادس
القواعد املالية املنظمة لنشاطات العمادة
املادة الحادية واألربعون:

تقـوم العمـادة بإعـداد موازنـة ماليــة لتكـاليف البرنـامج ومواردهـا ويقـوم مجلــس العمـادة باعتمادهـا واعتمـاد املقابـل املــالي
لاللتحاق بالبرنامج.

املادة الثانية واألربعون:
لكل من :
يجوز ملجلس العمادة منح خصومات ت تتجاوز  %50من قيمة رسوم البرنامج ٍ
.1
.2
.3
.4

منسوبي ومنسو ات الجامعة وأوتدهم وأزواجهم وأبناء الشهداء
املؤسسات والهي ات املشار ة ب مسة مقاعد فأ ثرفي أحد البرامج والدورات.
الحاتت اإلنسانية التي تقدرها لجنة العمادة.
ت يجوز اتستفادة بأ ثرمن خصم للبرنامج الواحد.

املادة الثالثة واألربعون:

تقدرالرسوم الدراسية للدارسين وفقا للقاعدة اآلتية :
جمـالي عـدد سـاعات البرنـامج موـرو ا بأقصـ ى قيمـة مقـدرة للسـاعة  ( %50قيمـة عـداد البرنـامج) مقسـوما ع ـى أقـل
عدد للدارسين.

املادة الرابعة واألربعون:

تودع رسوم البرنامج في حساه العمادة وتزود العمادة بإشعاراإليداع.

املادة الخامسة واألربعون:

تحصل رسوم البرنامج املقدم للجهات الحذومية أو الخارة وفق اتفاق مذتوه.

املادة السادسة واألربعون:

في حالة رسوه أو حرمان الطالب في مقرر أو أ ثرمن مقررات البرنامج فتحدد الرسوم وفق اآلتي:
 .1الرسوه للمرة األولى لعاد اتختباربدون مقابل.
 .2الرسوه للمرة الثانية لعاد اتختباربمقابل يحدده مجلس العمادة.
 .3الرسوه للمرة الثالثة أو الحرمان لعيد دراسة املقرر بمقابل يحدده مجلس العمادة.

املادة السابعة واألربعون:

تعاد رسوم البرنامج للمتقدمين أو الجهات املستفيدة كاملة في حال لغائ من قبل العمادة ألي من األسباه.

املادة الثامنة واألربعون:

في حال رغب املتقدم باتنسحاه من البرنامج الذي تزيد مدت عن فصل دراس ي واحد فإن :
 .1يجوز ل استعادة ( )%75مـن كامـل الرسـوم الدراسـية التـي أودعهـا فـي حسـاه العمـادة ا طلـب اتنسـحاه قبـل
نهاية األسبوع الثاني من الدراسة.
 .2يجوز ل استعادة ( )%50مـن كامـل الرسـوم الدراسـية التـي أودعهـا فـي حسـاه العمـادة ا طلـب اتنسـحاه قبـل
نهاية األسبوع الثالث من الدراسة في البرنامج.
 .3ت يحق ل استعادة أي مبلغ من الرسوم التي أودعها في حساه العمادة بعد نهاية األسبوع الثالث من الدراسة.
 .4يجوز للعمادة عادة كامل أو جزء من الرسوم التي قدمها الطالب ألي برنامج نظرا ألسباه قهرية مقنعة يقدمها
الطالــب املتقــدم للعميــد ومعــرا األمــرع ـى مجلــس العمــادة للموافقــة عليـ ومعامــل فــي حالــة عــادة جــزء مــن
الرسوم وفق الفقرة ( )1 2من هذه املادة.
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الفصل السابع
املكافآت واملزايا املالية
املادة التاسعة واألربعون:

يصرف لكل عوو من أعواء مجلس العمـادة مكافـأة مقـدارها أربعمائـة ()400ريـال عـن كـل اجتمـاع و حـد أقصـ ى سـبعة
أتف وخمسمائة ريال خالل العام املالي من الحساه املخصص للعمادة.

املادة الخمسون:

يصرف للعميد مكافأة مالية مقدارها ( )%10من رافي أر اح البرامج املقدمة في العمادة في نهاية كل فصل دراس ي ع ـى أت
يتجاوز ما يصرف ل من مبالغ عن خمسة وستين الف ريال ( )65000في الفصل الدراس ي الواحد.

املادة الحادية والخمسون:

يصرف لو الء العمادة مكافأة مالية مقدارها ( )%5من رافي أر اح البـرامج املقدمـة فـي العمـادة فـي نهايـة كـل فصـل دراسـ ي
ع ى أت يتجاوز ما يصرف للو يل من مبالغ عن ثمانية وأربعين الف ريال ( )48000في الفصل الدراس ي الواحد.

املادة الثانية والخمسون:

يــتم دعــم الكليــات بمــو فين تصــرف مســتحقاتهم املاليــة مــن حســاه العمــادة حســب اتحتيــاج الــذي تقــرره عمــادة خدمــة
املجتمع والتعليم املستمر و يبرم عقد مسائي مع عميد الكلية أو من ينيب ل شراف ع ى البرامج التي تقدمها الكلية.

املادة الثالثة والخمسون:

يصـ ــرف للمشـ ــرف اإلداري واملشـ ــرف التنفيـ ــذي واملشـ ــرف العـ ــام ع ـ ــى البرنـ ــامج مكافـ ــأة ماليـ ــة محـ ــددة ويذـ ــون التحديـ ــد
بالســاعات (وعــدد الطاله/الطالبــات ) .بمــا ت يتجــاوز ثمــاني ( )8ســاعات أســبوعيا فــي الفصــل الدراس ـ ي وتذــون املكافــأة
املالية ما وردت في املادة ( )55الخامسة والخمسين من هذه الالئحة .

املادة الرابعة والخمسون:

يصرف للمراقب املالي نظيرعمل مكافأة عمل مسائي وتحدد ما وردت في املادة ( )57السابعة والخمسين.

املادة الخامسة والخمسون:

تحدد مكافآت منفذي البرامج وفقا لآلتي :
يتم تحديد مكافآت أعواء هي ة التدرمس ومـن فـي حذمهـم مـن داخـل الجامعـة أو خارجهـا الـذين تسـتعين بهـم العمـادة فـي
عداد و لقاء الوحدات التدرمسية عن كل وحدة دراسية ع ى النحو التالي:

املرتبة العلمية
أستا
أستا مشار
أستا مساعد
محاضرومدرس لغة
معيد أو فني

املكافأة التدرمسية لكل وحدة تدرمسية
( نظرية أو علمية )
300
250
200
150
100
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املادة السادسة والخمسون
يتم تحديد مكافآت من هم ع ى مراتب سـلم املـو فين الـذين تسـتعين بهـم العمـادة فـي عـداد و لقـاء الوحـدات التدرمسـية.
وفقا ألحكام تئحة التكليف .واملادة ( )26من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة املدنية.

املادة السابعة والخمسون:

تحدد مكافآت العاملين في الخدمات املساندة في الفترة املسـائية مـن أعوـاء هي ـة التـدرمس واإلداريـين والفنيـين ومـن فـي
حذمهم وفق املادة ( )26من الالئحة التنفيذية لنظام الخدمة املدنية.

املادة الثامنة والخمسون:

لعميد العمادة ررف مكافآت وحـوافزللعـاملين مـن اإلداريـين والفنيـين وتقـديم مبـررات أو معـاييرثـم عرضـها ع ـى مجلـس
العمادة ويذون لم نهاية الفصل الدراس ي و ما ت يتجاوز ( )30,000ثالثون ألف ريال.

املادة التاسعة والخمسون:

تعود ملذية البرامج للعمادة ويجوز منح ُمعد البرنامج املتميزمكافأة مقطوعة ملرة واحدة يحددها مجلس العمادة

املادة الستون:

تحدد مكافأة املنسقين للبرنامج وفقا ملا يراه مجلس العمادة حسب طبيعة كل برنامج.

املادة الحادية والستون :

ملجلس العمادة املوافقة ع ى تكليف املشرف التنفيذي باإلشراف ع ى أ ثرمن برنامج فيما ت يزيد عن برنامجين فقط في
الفصل الدراس ي الواحد.

املادة الثانية والستون :

لعميد العمادة بعد موافقة مديرالجامعة أو من يفوض برام العقود اتستشارية أو التدريبية أو التعليمية وفق اتفاقية
مذتو ة.

املادة الثالثة والستون:

الفصل الثامن
أحكام عامة

كل ما لم يرد ب نص في هذه الالئحة فيرجع في لى نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائح .

املادة الرابعة والستون :

يوع مجلس الجامعة القواعد العامة املنظمة لبرامج عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

املادة الخامسة والستون :

لعمل بهذه الالئحة من تاري موافقة مجلس الجامعة عليها.
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القواعد العامة املنظمة لبرامج
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
(املوازي التجسير الدبلومات)
مقدمة :
حيث تم قرار واعتمـاد كافـة البـرامج التـي تنفـذها الجامعـات الحذوميـة مـن خـالل كلياتهـا الرئيسـية أو كليـات مرا ـزخدمـة
املجتمــع والتعل ــيم املســتمروالت ــي ت ــم قرارهــا م ــن اإلدارة العامــة للتص ــنيف ب ــوزارة الخدمــة املدني ــة .وانطالقــا م ــن توج ـ
الجامعــة فــي خدمــة أبنــاء املجتمــع املح ــي مــن خــالل تاحــة الفــرص لهــم للحصــول ع ــى درجــة البكــالوريوس ســواء فــي برنــامج
التجسيرأو املوازي أو درجات عليا (كالدبلومات التربوية).
وانطالقــا ممــا ســبق فــإن عمــادة خدمــة املجتمــع والتعلــيم املســتمرلســرها أن توــع بــين أيــديذم الوــوابط املنظمــة لســير
العمل بالبرامج السابقة و يفية اإلشراف عليها :

أوت :الووابط العامة
 .1ت يجوز اإلعالن عن تنفيذ أو الشروع في تنفيذ أي برنامج للعمادة ( تعليم موازي تجسير دبلومـات ..الـ)) ت بعـد
أخذ املوافقة الذتابية من عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمرومن ثم اعتمادها من قبل معالي مديرالجامعة.
 .2يذون القبول و داية الدراسة في برامج العمادة ونهايتها هو التقويم الجامعي املعتمد فقط.
 .3ت يجوز تحصيل أية رسوم من الدارسين ت بعد موافقة عمـادة خدمـة املجتمـع والتعلـيم املسـتمربالجامعـة تابـة
ويذون اإليداع في الحساه البنكي للعمادة.
 .4عدم فتح أي شعبة ألي مقرر ا كان عـدد الطـاله املسـجلين أقـل مـن ( )15طالـب ويمذـن فـتح شـعب ضـافية ا
زاد عدد الطاله عن ( )30طالبا في برنامج التعليم املوازي والتجسير و ( )40طالبا في برامج الدبلومات.
 .5تذون فترات الدراسة بين الساعة الواحدة هرا والعاشرة مساء ويتم التنسيق مع عمادة خدمة املجتمع والتعليم
املستمرفيما عدا لم.
 .6ت يجوز لعوو هي ة التدرمس بالبرنامج أن يقوم بتدرمس مادة علمية ت تلف عن مجال ت صص ويذون لم من
مسؤولية املشرف العام.
 .7ت يجــوز للمش ــرف األكــاديمي اإلش ــراف ع ــى برنــامج ي تل ــف ع ــن مجــال ت صص ـ العلم ــي ويذــون تح ــت مس ــؤولية
املشرف العام.
ُ .8لشترط في املشرف األكاديمي للبرنامج أت يذون مشرفا ع ى أ ثرمن برنامج في ن واحد.
 .9ت يحــق للمشــرف العــام واملشــرف األكــاديمي واإلداري اإلعــالن عــن بــرامج ونشــاطات البــرامج املنفــذة ت مــن خــالل
العمــادة .وتيحــق للمشــرف العــام واملشــرف األكــاديمي التــدرمس فــي اى البــرامج ت فــي حالــة عــدم وجــود عوــو هي ــة
التدرمس املت صص و موافقة العمادة خطيا و ما ت يجاوز ( 6ساعات) أسبوعيا.
 .10فتح املجال ألعواء هي ة التدرمس السعوديين ومن في حذمهم وجعل األولوية لهم فإ ا لم يتوفرأو أعتذرفيسجل
لم خطيا وتسند للمتعاقدين.
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 .11عــدم ســناد املقــررات الدراســية ألعوــاء هي ــة التــدرمس مــن خــارج الجامعــة ت بعــد موافقــة تابيــة مــن عمــادة
خدمة املجتمع والتعليم املستمروبعد رفاق السيرة الذاتية ومبررات الحاجة اليهم.
 .12ت يجــوز زيــادة عــدد ســاعات أعوــاء هي ــة التــدرمس املشــار ين فــي جميــع بــرامج العمــادة عــن ( )6ســاعات تدرمســية
أسبوعيا في جميع برامج العمادة.
 .13يذ ــون املقاب ــل امل ــالي لك ــل س ــاعة تدرمس ــية وف ــق امل ــادة الثامن ــة واألربع ــون م ــن الالئح ــة املنظم ــة لش ــؤون منس ــوبي
الجامعات السعوديين من أعواء هي ة التدرمس ومن حذمهم ما ي ي:

املرتبة األكاديمية لعوو هي ة التدرمس

م
1
2
3
4
5
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

قيمة الساعة التدرمسية

 300ريال
األستا
 250ريال
األستا املشار
 200ريال
األستا املساعد
 150ريال
املحاضرومدرس اللغة
 100ريال
املعيد
ي وع الدارسون لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائح و ذلم لوائح العمادة.
لعد البريد اتلذتروني لعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمروسيلة اتصال رسمية وهوdcsce@su.edu.sa :
جمي ــع م ــا يتعل ــق بمس ــوغات الص ــرف واألم ــور املالي ــة ي ــتم رس ــالها لبري ــد اإلدارة املالي ــة لعم ــادة خدم ــة املجتم ــع
والتعليم املستمرالرسمي.
ت لسـ ــتحق أعوـ ــاء هي ـ ــة التـ ــدرمس املشـ ــار ين فـ ــي بـ ــرامج العمـ ــادة املقابـ ــل املـ ــالي ت بعـ ــد تسـ ــليم النتـ ــائج ورقيـ ــا
والذترونيا للعمادة في الوقت املحدد.
يتم تعب ة نمو ج الحوور ( )csce001واملتعلق بحوور املحاضرة األولى الدراسية لكل مقرر ع ى حدة مـن قبـل
جميع الدارسين ويتم الصرف لعوو هي ة التدرمس بموجب .
يجب مراعاة رفاق جميع متطلبات ررف املستحقات املالية ألعواء هي ة التدرمس .
يمذن أن يحول الطالب/الطالبة من البرنامج املوازي لى منتظم في الفترة الصباحية ا حقق معـدت ت يقـل عـن
(  ) 3 75وبعد مض ي سنة دراسية.

ثانيا  :اإلشراف العام في الكلية ع ى برامج العمادة
املشرف العام ع ى البرنامج هو :العميد أومن يقوم مقام بالكلية املنفذ فيها برنامج واحـد أو أ ثـروي صـص لـ مكاف ـات
(حســب أعــداد الطــاله والطالبــات فــي البــرامج) أســبوعيا نظيــر شــراف ع ــى جميــع البــرامج املنفــذة خــالل العــام الجــامعي
وتذون املكافآت املالية ع ى النحو التالي:

م
1
2
3

العمل اإلشرافي (املشرف العام )

الذي لشرف ع ى عدد طاله وطالبات من ( )200فأ ثر
الذي لشرف ع ى عدد طاله وطالبات أقل من ( )199وحتى ()100
الذي لشرف ع ى عدد طاله وطالبات أقل من ()100

عدد الساعات اإلشرافية

( )8ساعات اشرافية اسبوعيا
( )6ساعات اشرافية اسبوعيا
( )4ساعات اشرافية اسبوعيا

 يلتزم املشرف العام ع ى البرنامج باإلضافة للووابط العامة بما ي ي:
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 .1املشــرف األكــاديمي وأعوــاء هي ــة التــدرمس املشــار ين فــي البرنــامج بمــا يتفــق مــع ت صصــاتهم العلميــة ( وفقــا ملــا
نص علي البند  )1/ /2من ( م ) 47/من الالئحة املنظمة للشؤون املالية في الجامعات ).
 .2رسال قوائم باملرشحين للعمل بالبرنامج واملشرف األكاديمي للعمادة مشفوعة بسيرتهم الذاتية في موعد أقصاه
أسبوعين من بداية العام الجامعي.
 .3عدم ترشيح مشرفا أكاديميا أل ثرمن برنامج في وقت واحد.
 .4موافاة العمادة ب طاه معتمد من موضحا ب النصاه الفع ي من السـاعات التدرمسـية لكـل مـن لشـتر بأحـد
برامج العمادة.
 .5ت يجوز للمشرف العام الجمع ما بين التدرمس واإلشراف في برامج العمادة .
 .6ت يجوز ترشيح أعواء هي ة التدرمس و املتعاونين من خارج الجامعة ت في حال عدم وجود نظيرلهم في الجامعة
و موافق ــة خطي ــة م ــن عم ــادة خدم ــة املجتم ــع والتعل ــيم املس ــتمرم ــع رف ــاق ش ــهاداتهم العلمي ــة وس ــيرهم الذاتي ــة
ومبررات الحاجة ليهم.
 .7اتلتزام بكافة األنظمة واللوائح والتعميمات الخارة بالعمادة.
 .8التنســيق مــع األقســام األكاديميــة فــي تقــديرأعــداد املتقــدمين واملتقــدمات املمذــن قبــولهم فــي البرنــامج مطلــع كــل
عام جامعي.
 .9اإلشراف ع ى تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واتختبارات بجامعة شقراء.
 .10اإلشراف ع ى عداد قوائم الحوور والغياه والحرمان وما يتعلق بجميع العمليات األكاديميـة املرتبطـة بعمـادة
القبول والتسجيل (الحذف الحرمان اإلضافة ....ال) ).
 .11اإلشراف العام ع ى الجدول الدراس ي ومواعيد املحاضرات.
 .12التنســيق مــع األقســام واملرا ــزاتخــرى لتحديــد مــا يحتاج ـ البرنــامج مــن مكانيــات بشــرية وماديــة بالتنســيق مــع
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.
 .13استقبال الشكاوى التي تصل من املتقدمين واملتقدمات ومحاولة ايجاد الحلول املناسبة لها.
 .14كافة املهام األخرى التي ترى العمادة تكليف بها.

ثالثا  :اإلشراف األكاديمي ع ى برامج العمادة
املشرف األكاديمي ع ى البرنامج هو  :أحد أعواء هي ة التدرمس فـي القسـم الـذي ينتمـى ليـ البرنـامج املنفـذ بدرجـة أسـتا
مس ــاعد ف ــأع ى ف ــي الكلي ــة املنف ــذ فيه ــا البرن ــامج ومعم ــل املش ــرف األك ــاديمي تح ــت دارة املش ــرف الع ــام داري ــا وأكاديمي ــا.
وي صــص لـ مكافــأة ماليــة فــي البرنــامج أســبوعيا نظيــر شــراف األكــاديمي ع ــى البرنــامج املنفــذ خــالل العــام الجــامعي وتقــدر
ع ى حسب أعداد الطاله في البرنامج ما ي ي :

م

العمل اإلشرافي (املشرف األكاديمي)

عدد الساعات اإلشرافية

1

الذي لشرف ع ى عدد طاله وطالبات من ( )200فأ ثر

( )3ساعات اشرافية اسبوعيا

2

الذي لشرف ع ى عدد طاله وطالبات أقل من ()200

( )2ساعات اشرافية اسبوعيا
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 ويلتزم باإلضافة للووابط العامة بما ي ي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

املتابعة الدقيقة لجميع فعاليات البرنامج.
التنسيق مع املشرف العام في كل ما ي ص قبول وتسجيل امللتحقين بالبرنامج.
اتشراف الكامل ع ى النواحي األكاديمية وتنفيذ البرنامج.
اقتراح اعداد الدارسين الذين سيتم قبولهم في الكلية ضمن خطة البرنامج وتنسيق قبولهم.
عمــل الجــداول الالزمــة وتحديــد مواعيــد املحاضــرات الســاعات النظريــة والعلميــة بالتنســيق مــع املشــرف العــام
والعمادة.
تحديد الشعب حسب أعداد امللتحقين بالبرنامج.
متابعة جميع األعمال الخارة باتمتحانات الدورية والنهائية بالتنسيق مع األقسام األكاديمية.
تســلم النتــائج مــن أعوــاء هي ــة التــدرمس واعتمادهــا حســب املتبــع نظامــا واإلعــالن عنهــا و رســالها الذترونيــا عــن
طريق يميل العمادة في الوقت املحدد.
تنظيم وتفعيل اإلرشاد األكاديمي للدارسين وتوزمع ع ى أعواء هي ة التدرمس.
اســتقبال طلبــات التأجيــل واتعتــذارعــن الدراســة وفقــا لتنظمــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الخصــوص ودراســتها
بالتنسيق مع املشرف العام للبرنامج للعمادة.
تقديم تقاريردورية للمشرف العام ع ى البرنامج عن سيرالعمل وما واجه من رعو ات واقتراح طرق حلها.
اتشراف ع ى حوـور وغيـاه الدارسـين ودراسـة حـاتت الغيـاه وفقـا لتنظمـة والقـرارات الصـادرة عـن الجامعـة
بالتنسيق مع العمادة.
متابعة مال عقود أعواء هي ة التدرمس من داخل الجامعة وخارجها مع املو ف اإلداري .
يجوز للمشرف األكاديمي الجمع ما بين التدرمس واإلشراف األكاديمي ع ى برامج العمادة في الكلية .
اتلتزام بكافة اتنظمة واللوائح والتعميمات الداخلية للعمادة.
املهام اتخرى التي ترى العمادة تكليف بها.

رابعا  :عوو هي ة التدرمس املشتر في برامج العمادة
يقصد ب عوو هي ة التدرمس ومن في حذمهم والذي لشار في برامج العمادة وفق العقد املبرم بين و ين العمادة.

 ويلتزم عوو هي ة التدرمس املشتر في البرنامج باإلضافة الى الووابط العامة بما ي ي:
.1
.2
.3

.4

حوــور املحاضــرات املق ــررة فــي الوق ــت املحــدد وفــي حال ــة الغيــاه تحس ــم ســاعات الغيــاه م ــن املكاف ــة املالي ــة
املقررة.
اتلتزام باملقرر الدراس ي املعتمد من قبل العمادة في البرامج التي تشترط العمادة فيها لم.
اتلتزام في حال عدم ا تمال نصاب الفع ي من الساعات التدرمسية بإ مال نصاب من برامج التجسيروالتعليم
املـوازي والـدبلومات ويجـوز التعاقـد مــع عوـو هي ـة التـدرمس الـذي لــم يذتمـل نصـاب مـن السـاعات التدرمســية
بشـرط مــال نصــاب التدرمسـ ي بــالبرامج الثالثة ويصــرف لـ مـا زاد عــن لــم مـن ســاعات وفقــا للمــواد ()55 56
من الالئحة .
ا كان عوو هي ة التدرمس مكلفـا بعمـل داري مـن قبـل معـالي مـديرالجامعـة لعـد نصـاب التدرمسـ ي مذـتمال ا
قام بتدرمس ثالث ساعات تدرمسية حد أدنى باإلضافة لى عمل اإلداري.
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 .5ت لســتحق الطــرف الثــاني املكافــأة ت بعــد نهــاء جميــع األعمــال املكلــف بهــا وتســليم النتــائج للمشــرف األكــاديمي
ورقيا والذترونيا.
 .6الحد األقص ى للساعات التدرمسية ( )6ست ساعات تدرمسية أسبوعيا لجميـع بـرامج العمـادة وتحتسـب قيمـة
الساعة املدفوعة حسب الدرجة العلمية وفقا للمواد ( )56,55من الالئحة .
 .7ت يجوز لعوو هي ة التدرمس اتعتذارعن تمام البرنامج بعد بدء تنفيذه الفع ي بدون عـذرتقبلـ العمـادة و ت
جازللعمادة حرمان من اتشترا في البرامج األخرى ومن املقابل املالي ملا قام ب من أعمال.
 .8لســمح ملــن لعملــون أعمــات داريــة ويحملــون درجــة الــد توراه مــن أحــد الجامعــات املعتــرف بهــا التــدرمس فــي بــرامج
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.
 .9تعب ة نمو ج ( )CSCE001جدول أول محاضرة لكي يتم الصرف بناء ع ى لم .
 .10املهام األخرى التي ترى العمادة تكليف بها.

خامسا  :املو ف اإلداري ع ى برامج العمادة
املو ف اإلداري هو :أحد املو فين اإلداريين من داخل الجامعة أو متعاون من خارج الجامعة املنفذ فيها البرنامج ويذون
ملما بأعمال قبول وتسجيل الطاله في الكلية وي صص ل مكافـأة ( )20ريـال للسـاعة بمعـدل  4سـاعات يوميـا لكـل يـوم
مــن أيــام العمــل باألســبوع واملتعــاون مــن خــارج الجامعــة بمكافــأة شــهرية تبلــغ ثالثــة تف ريــال فقــط وتحســم أيــام الغيــاه
من ساعات املكافأة.

 ويلتزم باإلضافة الى الووابط العامة ما ي ي:
 .1الحوور واتنصراف وفق حدود البرنامج اليومي والحوور قبل بدء فعاليات البرنامج بوقت كاف إلعداده.
 .2اتلتزام بتنفيذ املهام التي تكلف بها العمادة بكل دقة وحسن التعاون مع كافة املتعاملين مع العمادة.
 .3التعاون مع الدارسين وتعريفهم بكل ما يتعلق بالبرامج من مواعيد ومقررات...ال).
 .4عــداد نمــا ج الحوــور والغيــاه واملتابعــة اليوميــة للطــاله واألســاتذة مــع كــل مــن املشــرف األكــاديمي واملشــرف
العام والعمادة.
 .5التأ ـ ــد مـ ــن جاهزيـ ــة مقـ ــر قامـ ــة برنـ ــامج الـ ــدبلوم (القاعـ ــات املعامـ ــل) وترتيبهـ ــا تسـ ــتقبال الدراسـ ــين وعـ ــرا
اتحتياجات املمذن توفيرها ع ى حساه عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمرمع بداية كل عام جامعي.
 .6متابعة و عداد قوائم املتقدمين املرسلة من قبل العمادة ومطابقتها باألعداد الفعلية.
 .7القيـام بمراجعـة رــرف املسـتحقات املاليــة مـن عمــادة خدمـة املجتمـع والتعلــيم املسـتمرللمشــار ين فـي البرنــامج.
واملتابعــة إل مــال النــواقص الخارــة بعقــود أعوــاء هي ــة التــدرمس حيــث أن العمــادة غيــرمسـ ولة عــن مــال
النواقص واملتابعة مع أعواء هي ة التدرمس ويجب أن تذون تابة العقود الذترونيا.
 .8العمل مع اللجنة اإلشرافية بالكلية ملتابعة تنفيذ البرنامج.
 .9ت يجوز للمشرف اإلداري أن يذون متعاقد بأ ثرمن عقد من العقود الخارة ببرامج العمادة .
 .10يجب رفاق حوور وانصراف للمتعاونين مع توقيع وختم املشرف العام لبرامج العمادة في الكلية لكي يتم ررف
املستحقات .
 .11ما تكلف ب العمادة من مهام أخرى.
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 الشروط املتعلقة بـاملو فين اإلداريين:
.1
.2
.3
.4
.5

أن يذون سعودي الجنسية.
أن يذون لدي خبرة في است دام الحاسب اآللي و دخال البيانات ومعالجتها.
أن يذون ملما بأعمال تسجيل الطاله في برامج العمادة.
أن يذون حارل ع ى شهادة الثانوية فما فوق.
رفاق خطاه املوافقة من املشرف العام .

 فيما يتعلق بعدد املو فين اإلداريين أو الحارسات لكل كلية كالتالي :
 .1لكل ( )100طالب أو دارس أو دارسة مو ف داري أو مو فة دارية.
 .2لكــل برنــامج أو أ ثــراملقــام فــي الكليــة مــن بــرامج عمــادة خدمــة املجتمــع والتعلــيم املســتمرشــطرالطالبــات حارســة
أمن واحدة فقط .

 يتم العمل بهذه القواعد اعتبارا من تاري ردورها وتعـد هـذه القواعـد تغيـة ملـا سـبقها مـن تعميمـات
أو قواعد أخرى.
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القواعد العامة املنظمة لبرامج الخدمة املجتمعية
(البرامج التدريبية)
مقدمة
انطالقا من أهداف عمادة خدمة املجتمع والتعليم املسـتمرواملتمثلـة فـي تاحـة الفررـة لتحقيـق الشـرا ة املجتمعيـة بـين
الجامع ــة واملجتم ــع بك ــل ش ــرائح الحذومي ــة واألهلي ــة واألف ــراد م ــن خ ــالل ت ــوفيرالب ــرامج التدريبي ــة ف ــي املج ــاتت املختلف ــة
العلميـة والتعليميـة وال ـحية واملجتمعيـة و ـرامج التعلـيم املسـتمروغيرهـاح فـإن عمـادة خدمـة املجتمـع والتعلـيم املســتمر
بالجامعة تسعى لى تلمس اتحتياجـات التدريبيـة للقطاعـات املختلفـة فـي املجتمـع والجامعـة والعمـل ع ـى تفعيـل البـرامج
التدريبيــة التــي تلبــي حاجــات ومتطلبــات املجتمــع والجامعــة فــي جميــع داراتهــا وكلياتهــا فــي املحافظــات التــي تمتــد ليهــا فــروع
جامعة شقراء.
و نــاء ع ــى مــا س ـبق فــإن عمــادة خدمــة املجتمــع والتعلــيم املســتمرتســعى لــى تقــديم وتنفيــذ البــرامج التدريبيــة فــي معظــم
الت صصــات العلميــة واملهاري ـة واملعرفيــة وال ــحية املتنوعــة واملتعــددة والتــي تلبــي احتياجــات جميــع الف ــات املســتهدفة
ووفق التصنيف التالي :
أ -الدورات قصيرة املدى ( .وتمتد حد أع ى ( )4أربعة أيام فقط )
ه -الدورات طويلة املدى ( .وتمتد حد أدنى مدة ( ) 8أيام و حد أع ى لـثالثة أشهرفقط)

 ويتولى عمداء الكليات في جميع فروع الجامعة مراعاة الووابط التالية:

 .1حصـ ــرالبـ ــرامج التدريبيـ ــة املقترحـ ــة التـ ــي تهـ ــم الكليـ ــة (أعوـ ــاء هي ـ ــة التـ ــدرمس ومـ ــن فـ ــي حذمهـ ــم مـ ــن املعيـ ــدين
واملحاض ــرين وامل ــو فين) واملجتم ــع الح ــالي و رس ــالها للعم ــادة ل ــى البري ــد اإللذترون ــي لعم ــادة خدم ــة املجتمـ ــع
والتعليم املستمر .dcsce@su.edu.sa
 .2التأ يــد ع ــى مــدى اتســتعداد و مكانيــة تنفيــذ البــرامج التدريبيــة وتــوفرالحقائــب التدريبيــة لكــل برنــامج تــدريبي
ووج ــود امل ــدره املعتم ــد وجاهزي ــة بي ــة الت ــدريب س ــواء ف ــي الكلي ــات أو املجتم ــع املح ــي املختلف ــة(مرفق ش ــروط
الحقائب التدريبية واملدره).
 .3اتلتزام بشروط ومذونات الحقائب التدريبية :

 عند تصميم الحقائب التدريبية يلزم مراعاة الشروط التالية :












أن تذون الحقيبة في رورة نظام متكامل يتوفرفي الر ط بين أجزائ املختلفة.
توفرووضوح اإلرشادات في كل أجزاء الحقيبة.
وضوح الهدف العام واألهداف التفصيلية من الحقيبة التدريبية الذاتية.
مراعاة مبادئ و أسس تعليم الذبار.
تجزئة الحقيبة ا كان حجم موضـوعاتها بيـر لـى أجـزاء ( وحـدات أو رزم تدريبيـة ) كـل وحـدة توـم املوضـوعات
املتجانسة ليتمذن املتدره من است دامها وفق روف و مكانات .
طرح املحتوى بأسلوه واض و كلمات مالئمة ليس فيها تكلف.
مراعاة مبدأ الفروق الفردية.
التدرج في طرح املوضوعات.
تمذين املتدره من محاورة ات .
تمذين املتدره من الحصول ع ى جابات شافية لتساؤتت املحتملة.
تمذين املتدره من تقويم نفس بشكل مستمر.
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 توفيرقدرمن املرونة تسهل عملية التعديل و التطويرعليها.

 مذونات الحقيبة التدريبية :تتذون الحقيبة التدريبية من العنارر األساسية التالية:
أ-

ه-






.4

نمو ج الغالف و يحتوي ع ى :
 الجهة التعليمية.
 اسم املادة التدريبية.
 اسم معد الحقيبة.
 اسم مراجعها.
دليل الحقيبة التعليمية و لشمل :
هدف الحقيبة.
أهدافها التفصيلية.
الف ة املستهدفة.
شروط اتست دام.
رشادات املست دم.
اتلتزام بشروط املدره :

 يجب أن تتوفرفي املدره الشروط التالية :
.1
.2
.3

.4

.5
.6
.7

أن يتم ترشيح املدره من مر زتدريبي معتمد أو مؤسسة ات عالقة بالتدريب.
أن يذون لدي مؤهالت علمية ت تقل عن شهادة البكالوريوس.
أن يذون لدية املعرفة املت صصة في املجاتت التي يقدم فيها البرامج والدورات ومنها :
 اإلملام باملفاهيم األساسية ومعرفة املصطلحات املست دمة.
 اتطالع ع ى املسائل الفرعية ووجهات النظراملختلفة حولها.
 والتمذن من التطبيقات والحاتت العلمية في موضوع اتختصاص.
أن تتوفراملهارات التدريبية املختلفة مثل :
 الفهم الكامل ملراحل العملية التدريبية.
 معرفة مبادئ اتتصال.
 القدرة ع ى دارة املناقشات والجلسات والتفاعل مع اآلخرين.
 عمق التفذيروسرعة البديهة.
 التمذن من است دام وسائل التقنية الحديثة في العروا.
أن يذ ــون س ــبق ل ـ تق ــديم ع ــدد م ــن ال ــدورات ف ــي مج ــال ت صص ـ ت تق ــل ع ــن ث ــالث دورات م ــع جه ــات تدريبي ــة
معروفة.
أن يذون لدي رريد من اإلنتاج العلمي في شكل حقائب تدريبية أو عروا تدريبية أو أبحاث متنوعة محذمة.
رفاق السيرة الذاتية للمدره.
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