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 االستشاریة اناللجالئحة 
 لكلیات وبرامج جامعة أم القرى

 
 

 المقدمة:
محم��د  الحم�د � رب الع��المین، والص��الة والس��الم عل��ى أش��رف المرس��لین، س��یدنا

 وعلى آلھ وصحبھ وسلم وبعد:
 

ف���ي الجامع���ات Advisory Committees االستش���اریة  اللج���انإن إنش���اء 
 ویتجس�د دور ھ�ذه المج�الس  مؤسسات التعلیم العالي،السعودیة أصبح متطلبا في تطویر 

م�ا تقدم�ھ تل�ك المج�الس الخص�وص، لفي خدمة المجتمع بشكل عام والجامعي على وجھ 
و یمك��ن تحویلھ��ا ال��ى خط��ط وب��رامج ومب��ادرات تط��ور  ةم��ن مقترح��ات ورؤى تطویری��

م��ن  األداء والخ��دمات، وھ��ي بمثاب��ة ع��ین أخ��رى عل��ى المجتم��ع واحتیاجات��ھ الت��ي یأم��ل
الجامعة تحقیقھا، كما أنھا تعد أحد المصادر لألفكار وال سیما م�ا ینبث�ق منھ�ا نتیج�ة دم�ج 

 للخبرات التي یتسم بھا أعضاء تلك الھیئات االستشاریة.
وبم�ا أن جامع�ة أم الق��رى تھ�دف ال��ى دف�ع وتحس�ین االداء وتحقی��ق مع�اییر ج��ودة 

ا یع�ود عل�ى المجتم�ع م�ن رق�ي وتط�ور، وإدراك�اً بم� وح�داتھا التنظیمی�ةاالداء في جمی�ع 
ف��ي المج��الین  تق��ویم التعل��یممنھ��ا ألھمی��ة اللج��ان االستش��اریة ف��ي تحقی��ق متطلب��ات ھیئ��ة 

المؤسس���ي والبرامج���ي . كم���ا أن ھ���ذه اللج���ان لھ���ا دور مھ���م ف���ي ال���ربط ب���ین الجامع���ة 
رج م��ن داخ��ل وخ��ا Stakeholdersوالمجتم��ع حی��ث تض��م ب��ین أعض��ائھا ذوي العالق��ة 

 المجتمع الجامعي. 
 

 
 
 

 ىس�واء عل�ذوي العالق�ة  مش�اركةعلى ضرورة  التعلیمقویم تولقد نصت وثائق ھیئة 
مستوى المؤسسات واألقسام األكادیمی�ة أو الب�رامج. واش�تملت وث�ائق وإص�دارات الھیئ�ة 

 .على إشارات عدیدة إلى مفھوم وتشكیل وأھداف وآلیات تلك اللجان االستشاریة
ویج����ب أن تتض����من اختصاص����ات اللجن����ة االستش����اریة للبرن����امج مراجع����ة نت����ائج 
وتوص��یات تق��ویم البرن��امج لتق��دیم النص��یحة ع��ن محت��وى البرن��امج وترتیب��ات تقدیمی��ة 
للطالب. كما یج�ب أن تُع�د محاض�ر وس�جالت وتق�اریر لتل�ك اللجن�ة حی�ث تش�ترط ھیئ�ة 

ً  تقویم التعلیم  ض�من متطلب�ات التأھ�ل للتق�دم إل�ى توفرھا آلخر سنتین. ویعتبر ذلك ش�رطا
 االعتماد البرامجي من الھیئة.  
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 المادة األولى
 

تعد المقدمة السابقة جزء ال یتجزأ من ھ�ذه الالئح�ة وھ�ي بمثاب�ة توض�یح للھ�دف م�ن 
 االستشاریة وتجسیدا لرسالتھا. اللجانانشاء 

 
 المادة الثانیة

 :للكلیة والبرنامجاالستشاریة  اللجنةتعریف 
 

تعمل بشكل تط�وعي تع�اوني یش�ارك فیھ�ا شخص�یات ذوي خب�رة مم�ن لھ�م  لجنةھي 
رؤى وفك�ر تط��ویري وتقت�رح تص��ورا للتط�ویر ومقترح��ات ف�ي الموض��وعات والقض��ایا 

ترف�ع  التي تھم المجتمع العام والمجتمع الجامعي بشكل خ�اص، وتترجمھ�ا ال�ى توص�یات
للتط�ویر األك�ادیمي مجلس الكلیة أو القسم لمناقشتھا، ومن ثم لمجلس وكالة الجامع�ة إلى 

وتحویل ما یناسب تلك التوصیات ال�ى ب�رامج ومب�ادرات بھ�دف تط�ویر  وخدمة المجتمع
 . المعاھد الكلیات أوالبرامج أو تؤدیھا الخدمات التي 

الكلیة أو المعھد لتض�م  ھي لجنة تشكل على مستوى البرنامج أو القسم األكادیمي أوو
باألنش��طة الت��ي تتعل��ق بمھامھ��ا  Stakeholdersف��ي عض��ویتھا ممثل��ین ل��ذوي العالق��ة 

واختصاصاتھا لالستفادة من خالل تطبیق مبدأ الشورى اإلسالمي م�ن خب�رات أعض�ائھا 
المتنوع��ة لتق��دیم المش��ورة والنص��ح للق��ائمین عل��ى اإلدارة والتحس��ین المس��تمر لمنظوم��ة 

 والكلیات والمعاھد.  العلمیةالبرامج األكادیمیة أو األقسام الجودة في 
 

 المادة الثالثة 
 :االستشاریة للكلیة والبرنامج اللجنةأھداف 

   
االستش��اریة بكلی��ات وب��رامج جامع��ة أم الق��رى المش��ورة العلمی��ة وال��رأي  اللجن��ةتق��دم 

المختص المبني على الخبرة المیدانیة العلمیة و العملیة، وص�وال ال�ى م�ا یعك�س بش�فافیة 
رأي المواطن السعودي واحتیاجاتھ من مخرجاتھ القادرة على تقدیم الخدم�ة، وم�ن إیج�اد 

 لتي تواجھ المجتمع.الحلول العملیة والواقعیة للمشاكل ا
االستش���اریة ف��ي اإلض���افات الھام��ة إل��ى خط���ط الكلی��ة االس���تراتیجیة  اللجن��ةتس��اھم 

 Sustainableة داممتغی�رات المواكب�ة للتنمی�ة المس�توالبرامج التعلیمی�ة المتالئم�ة م�ع ال
Development  وبرن�امج ۲۰۳۰رؤی�ة المملك�ة في المجتمع السعودي والمتمشیة م�ع ،

التواص��ل ال��دائم ب��ین الكلی��ة وص��انعي الق��رار عل��ى التح��ول ال��وطني. وذل��ك م��ن خ��الل 
 .أعزھا هللا مستوى المنطقة والدولة
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 الرابعةالمادة 
 :االستشاریة اللجنةتشكیل 

 
، وفقاً لحجم األعمال عشر عضواً  خمسةإلى االستشاریة من سبعة  اللجنةتتكون  -أ

 على النحو التالي: بھا ومستوى عملھا المنوطة
 أو رئیس القسم األكادیمي.أو المعھد االستشاریة عمید الكلیة  اللجنةرئیس  -۱
أعضاء ممن لدیھم خبرات ورؤى وفكر تطویري  من أربعة إلى عشرة -۲

 یتصل بمجاالت عمل الكلیة أو البرنامج األكادیمي من خارج الجامعة.
 داخل الكلیة أو القسم.الخبرات المتمیزة من من من اثنین إلى أربعة أعضاء  -۳

 للجنة من معالي مدیر الجامعة وفق الخطوات التالیة:اتشكیل إصدار قرار یتم  -ب
عامة أو  تیقترح أعضاء مجلس الكلیة أو القسم األكادیمي أسماء لشخصیا -۱

 أكادیمیة أو خبراء.
شخاص األیتم عرض األسماء على مجلس الكلیة أو القسم األكادیمي الختیار  -۲

ساسیین وشخصین احتیاطیین (في حالة اعتذار أي من األشخاص األ
األساسیین) على أن یتم اختیار األشخاص بما یتناسب مع االحتیاجات في 

 االستشاریة. اللجنةفترة عمل 
للتطویر األكادیمي وخدمة یتم رفع االختیارات الى مجلس وكالة الجامعة  -۳

 .المجتمع
 معالي مدیر الجامعة للتفضل بالموافقة علیھ.یتم رفع االقتراح الى  -٤

 
 الخامسة المادة 

 :االستشاریةاللجنة مباشرة عمل 
 

االستشاریة من تاریخ موافقة معالي مدیر الجامعة على  اللجنةیتم مباشرة عمل 
التشكیل ویكون التشكیل ساریا لمدة عام دراسي یجدد تلقائیا دون الحاجة الى قرار 

 تشكیل جدید مالم یرفع عمید الكلیة أو رئیس القسم بتشكیل آخر.
 

 السادسةالمادة 
 االستشاریة: اللجنةاجتماعات 

 
االستشاریة لجمیع  اللجنةتتم الدعوة لالنعقاد بناء على دعوة رسمیة من رئیس  -۱

األعضاء بأحد وسائل االتصال المناسبة لألعضاء والتي تضمن وصول الدعوة 
 لكل عضو.

االستشاریة مرة واحدة على األقل ومرتین على األكثر في كل  اللجنةتنعقد  -۲
 فصل دراسي.
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االستشاریة استضافة من یراه مناسبا لحضور أي من  اللجنةیجوز لرئیس  -۳
االستشاریة بما یثري مناقشة الموضوعات المطروحة للنقاش  اللجنةاجتماعات 

 بتلك الموضوعات.
 االستشاریة عقد االجتماعات داخل الجامعة أو خارجھا. اللجنةیجوز لرئیس  -٤

 
 السابعةالمادة 
 االستشاریة:اللجنة مھام 

 
ھا للعرض على مجلس الكلیة أو القسم یمالجدیدة ومناقشتھا وتقدصیاغة األفكار  •

 األكادیمي لبحث سبل وإمكانیة التنفیذ.
بحث الصعوبات والمشاكل التي ربما تواجھ سیر العمل في الكلیة أو القسم  •

 األكادیمي بشكل عام وطرحھا للنقاش ومساعدة الكلیة أو القسم في حلھا.
االستشاریة  إلى اللجنةالكلیة أو القسم  توكلھا بحث الموضوعات والمشاریع التي •

 والسعي على وضع خطة وآلیة لتنفیذھا.
البرنامج التعلیمي للكلیة الكلیة أو المساعدة في تقدیم التقییم المستقل لمخرجات  •

 من الخریجین من القطاع الحكومي والخاص. ذوي العالقةمن واقع رأي 
في سیاسة القبول للطلبة الجدد بالكلیة تمثیل المجتمع المحلي في إبداء الرأي  •

لكة واالحتیاجات موالبرنامج األكادیمي بما یتماشى مع التوزیع الجغرافي للم
 .الفعلیة للمجتمع 

وأصحاب  الدولةمباشر بین الكلیة أو البرنامج وقیادات  اتصالالعمل كحلقة  •
 عن القرار من خالل العالقات المباشرة حیثما توفرت لنقل صورة واقعیة

العلمیة والبشریة وعن االحتیاجات الفعلیة أو البرنامج األكادیمي إمكانیات الكلیة 
 للتطویر والتنمیة.

أو البرنامج االطالع على البرامج التعلیمیة والتدریبیة المستحدثة في الكلیة  •
والمساعدة فیھا لتعریف المجتمع بتلك البرامج ومدى انعكاسھا على األكادیمي 

والقائمین على  الخریجینتمعیة لتعزیز الثقة بین المستفیدین من الخدمات المج
 تنفیذ برامجھا التعلیمیة.

األكادیمي امج نالبر وأالمساھمة االیجابیة في تذلیل العقبات لتنفیذ خطة الكلیة  •
 في المراحل المختلفة. ھلتحقیق أھداف للطالبللتدریب المیداني 

األكادیمیة من البرامج  وأالمساعدة في تقییم نتائج االتفاقیات المبرمة بین الكلیة  •
وتذلیل العقبات من ناحیة  أخرى المختلفة المجتمعیة والمؤسسات ناحیة  
واإلداریة ما أمكن من خالل العالقات الشخصیة المباشرة لتحقیق  النظامیة

 .معومجال خدمة المجت االھداف التعلیمیة والبحثیة
 
 

 الثامنةالمادة 
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 االستشاریة: اللجنةآلیات عمل 
 

 الدعوة لالنعقاد وفق المادة الخامسة من ھذه الالئحة. -۱
وسائل  بإحدى االستشاریة اللجنةرئیس العضو یخطر في حال تعذر حضور  -۲

 االتصال.
أعمال دول في جمناقشتھا  اللجنةالمواضیع التي یرغب أعضاء تحدید یتم  -۳

 .لألولویات التي تحددھا اللجنةاالجتماع وفقاً 
 االستشاریة في البرامج المقترحة والمقدمة للنقاش.اللجنة یشارك عضو  -٤
تدون محاضر الجلسات لتسجیل ما دار من نقاشات وما تم التوصل الیھ من  -٥

 توصیات.
 مجلس الكلیة أو القسم.ى لإترفع التوصیات  -٦


