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 كلمة العميد:

خدمة ، لمي، التعليمأساسية : البحث الع الثة حماورتستند  اجلامعة يف حتقيق أهدافها إىل  ث       

نية تتوىل حتقيق على تأسيس جهات علمية ف –حلديثة القدمية وا –لذا حرصت اجلامعات  ،اجملتمع

 ها . تلك احملاور األساسية اليت أنشئت اجلامعات من أجل

دمة اجملتمع يفتها اجملتمعية مت تأسيس عمادة خا من الرؤية السابقة لدور اجلامعات ووظوانطالَق

بة تطوير العمل عكس  قناعة قيادة اجلامعة بأهمية مواك، مما ياجملمعة والتعليم املستمر جبامعة

معة ئف اجلاوأهمية إرساء التكامل بني مهام ووظا ،ي  وتأصيله منذ انطالقتها األوىلاجملتمع

 .األساسية اليت تسعى لتحقيقها

أعمال  نجملتمع على وجه اخلصوص اليوم موما تعيشه اجلامعة على وجه العموم وعمادة خدمة ا 

اتف اجلهود أن تكون  مجيعاً وبتكظات تارخيية نأمل واجلهد هلي حل تأسيسية تستهلك معظم الوقت

أسيس بل حامدين لكل من بذل وأخلص يف تيف القريب العاجل  ذكريات مجيلة نعيشها يف املستق

 ح تعليمي نفخر به مجيعًا.جهد أو مشروع أو برنامج أو فكرة ساهمت يف بناء صر

 لتعليم املستمردمة اجملتمع واعميد خ

 يفد.عمر بن مساعد الشريو
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 :مقدمة

 بإعداد االسرتاتيجية، خطتهاو لرسالتها تنفيذًا املستمر، والتعليم اجملتمع خدمة عمادة قامت      

 املستهدفني اجلمهور تعريف طارإ يف وذلك املستمر والتعليم معاجملت خدمة لعمادة الدليل التعريفي هذا

 يربز حيث الل مسريتها،خ العمادة قدمتها اليت الجنازا وحمطات الربامج ألهم العمادة خدمات من

 السابع اهلدف لتنفيذ الهلاخ من العمادة سعت اليت فاقياتواالت والربامج األنشطة كافة الدليل يف

 .اعيةاالجتم والشراكة املسؤولية يزتعز وهو للجامعة االسرتاتيجية اخلطة من

 مشاركتها إظهار إىل"  الدليل هذا" خالل من املستمر موالتعلي اجملتمع خدمة عمادة وتتطلع     

 تشمله الذي احمللي تمعواجمل اجلامعة بني التعاون سورج ملّد للمجتمع خدمات تقديم يف الفاعلة

 .اجلامعة خدمات

 

 التوفيق،،، ولي واهلل
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 التأسيس:

 ،هـ1431عبان من عام يف شهر شجبامعة اجملمعة تمر عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املس تأسست      

احملافظات امعي يف مجيع بالتوسع يف نشر التعليم اجلجلامعة اانطالًقا من اهتمام وجاء هذا التأسيس 

ات يف زيادة فرص قبول الطالب والطالب اليت تقع يف نطاقها، ومن ثم فقد عملت اجلامعة على

؛ حملافظاتبتلك اتياجات سوق العمل ختصصات حيوية متوافقة مع خطط التنمية ومواكبة الح

وأفراد ني اجلامعة ، وتوثيق الروابط بجملتمع األخرىدَّم لتشمل فئات التوسيع اخلدمات اليت ُتَق

اجملتمع  تضطلع بدور هام يف تنمية قدرات اجملتمع، حيث إن مؤسسات التعليم العالي يف بالدنا

مية والتطوير قق قدًرا كبريًا من جناحات التنوتوسيع مداركه من خالل نشر العلم واملعرفة مبا حي

 تنمية تجتمعاتهم يف يلهم للعمل لإلسهام بفعاليةبرعاية وصقل مهارات األفراد وتنميتهم فكرًيا وتأه

الل إتاحة اركة الفاعلة يف خدمة اجملتمع من خورغبًة من اجلامعة يف املش ،وحتقيق طموحاتهم

احلصول  يفم واملهن واملعلومات اليت تساعده الفرص جلميع فئات اجملتمع بتزويدهم ببعض املهارات

 احلياة العامة ملن لديهم منها يف ، أو لالستفادةن عملة املناسبة ملن يبحث منهم ععلى الفرص الوظيفي

دمة اجملتمع لذلك كان على اجلامعة إنشاء عمادة خل :بة والطموح يف ممارسة مهنة معينةالرغ

 .والتعليم املستمر
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 رؤية العمادة:

جملتمع  احمللي ستمر جبامعة اجملمعة منارة خلدمة ان تكون عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املأ      

معرفيًا ذا جودة ا حيقق متيزًا تعليميًا وتدريبيًا ووتنمية القدرات التعليمية والتدريبية  ألفراده مب

 .تنافسية

 :العمادة رسالة

تليب حاجات اجملتمع  ة ويتسم باجلودة التنافستقديم خدمات تدريبية وتعليمية واستشارية متميزة ت

ق بيئة تعليمية لموارد املتاحة ،واملساهمة يف حتقيمن خالل االستثمار األمثل ل احمللي واجلامعي،

 ية.التدريبلوسائط التعليمية ووتدريبية عالية اجلودة توظف بها أحدث التقنيات وا

 قيم العمادة:

 القيم التالية:ومة منظالتزمت العمادة منذ إنشائها برتسيخ 

 التنافسية -1

 اجلودة -2

 التحسني املستمر -3

 العطاء -4

 العمل بروح الفريق -5
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 للعمادة االسرتاتيجيةاألهداف 

ا ميكنها من تطوير البنية التقنية للعمادة مبرفع كفاءة األداء املؤسسي اإلداري والتنظيمي و -1

 .حتقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها

ملية من أجل وفق املتطلبات الوطنية والعا تقديم خدمة أكادميية على درجة عالية من اجلودة -2

 هم يف بناء الشراكة اجملتمعيةالتنافسية يف سوق العمل مبا يستنمية القدرة 

ملستقبلي يف ا تحقيق درجات عالية من التميزتطوير وتنمية كفايات املوارد البشرية للجامعة ل -3

 .، والبحث العلمي وخدمة اجملتمعتجال التعليم

لتحسني املستمر ا للعمادة مبا يفي مبتطلبات التوسع يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة -4

 .للمستفيدين من خدماتها

 األهداف التفصيلية للعمادة:

 تمع ومعارفهم وسلوكهم.إعداد القوى البشرية، وتطوير معلومات أفراد اجمل .1

شرية واملادية ظيف إمكانات اجلامعة ومواردها البتهدف إىل تو للمجتمعأنشطة خدمية تقديم  .2

 .كافة فئات اجملتمعل عالية اجلودة يف تقديم خدمات تجتمعية 

 ألداء ألفراد اجملتمع.الكفاءة القيادية وكفاءة ا االرتقاء مبستوى .3

 .جملتمعرفع معدل األداء وكفايته اإلنتاجية لدى أفراد ا .4

 .اجملتمع ية املعارف واملهارات واالجتاهات لدى أفرادتنم .5

يبية اليت تقدمها ن خالل الربامج التوعوية والتدرم املساعدة على أداء األدوار الوظيفية اجلديدة. .6

 .العمادة

 .ني يف القطاعات احلكومية املختلفةلدى العامل زيادة مستوى الرضا الوظيفي .7
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 العمادةمهام 

 .تنمية قدرات أفراد اجملتمع •

 .التوسع يف فرص التعليم اجلامعي •

 .توثيق الروابط بني اجلامعة واجملتمع •

 .مواكبة التطور يف التعليم اجلامعي •
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 اهليكل التنظيمي للعمادة:
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 ًاثاني

 مادةبرامج الع
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 ( الربامج التعليمية2-1)

رامية إىل املستمر يف حتقيق أهدافها ال انطالقًا من جهود عمادة خدمة اجملتمع والتعليم

الثانية  السرتاتيجيةاهدا  التصييلية املتممةة ااطخطة واتساقًا مع األ خدمة مجيع أفراد اجملتمع،

ادة يف القطاعات يادة أعداد املستصيدين من ارامج العمزجلامعة اجملمعة ، واليت دعت إىل ضرورة 

سرتاتيج  السااع اكة اجملتمعية انطالقًا من اهلد  اال، وتصعيل الشراطخاصة واملؤسسات اجملتمعية

 وأهدافه التصييلية.

 االربامج تكاملة لرباجمها، متممةة حمورًا خاصًام تشغيلية قامت العمادة اإعداد خطةوقد 

ك عة يف نطاق جامعة اجملمعة، وكذلالتعليمية يف ضوء دراسة احتياجات احملافظات الواق

 سوق العمل،  يتطلبها لتعليمية سواء الةوعية مةها أو اليتمن الربامج ا حدودهااحملافظات الواقعة يف 

 ( الربامج التدريبية واجملتمعية2-2)

 مركز التدريب اجملتمعي النسوي(2-2-1) 

مبنى إنشاء ح اقرتااجملمعة إلىجامعة  تطلعت عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف 

هز بأحدث الوسائل ن جيأوجملتمعي )الفرع النسائي(، اتدريب الركز مقرًا ملمنوذجي ، ليكون 

يسهم يف تقديم فرص تدريبية لمعايري اجلودة العاملية، مع ، اليت تتوافقوالتقنية احلديثة التدريبية

ياتي ن سلوكهم احلمتطور كتساب املهارات اليت انوعية أمام مجيع أفراد اجملتمع الراغبني يف 

 ع اجلهات املعنية داخل اجلامعةاجلامعة بالتعاون م منسوبي، وكذلك والوظيفي

 هوية املركز:

و ،ميع أفراد اجملتمع جلمدفوعة األجر ذات جودة عالية  افيةخدمة تدريبية احرت يقدممركز معتمد 

 تدريبية ية واملؤسسات اجملتمعية، وجهاتبناء عالقات تشاركية وتعاونية مع القطاعات احلكوم

 . تد أثرها إىل املمارسات املهنيةمي،  لتحقق خمرجات تدريبية نوعية مميزة دولية 

 أهداف املركز:

 ق املركز األهداف التالية:تطمح عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر أن حيق

ملعريف والتقدم ملواكبة التطور ا عية املختلفةاجملاالت النويف  تدريب أفراد اجملتمع (1

 التكنولوجي، 
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 ال التدرييب .املعنية باجلامعة واجملتمع يف اجمل اجلهاتوالتكامل مابني  التواصلتعزيز  (2

 ل.ع وتتالءم مع متطلبات سوق العمقديم برامج تدريبية تليب رغبات أفراد اجملتمت (3
ألهلية، كومية واملؤسسات اجملتمعية وابناء عالقات تشاركية وتعاونية مع القطاعات احل (4

 ة نوعية مميزة.  حتقق خمرجات تدريبي
راد اجملتمع، مر )التعلم مدى احلياة( بني أفاملساهمة يف نشر ثقافة التدريب والتعليم املست (5

 اليت تعزز من اهتمامهم بتنمية وتطوير ذواتهم.
ية عن طريق معة يف إعداد احلقائب التدريسحتقيق التنافسية بني أعضاء هيئة التدريس باجلا (6

التدريبية على  التدريس باجلامعة ألفضل احلقائب أعضاء هيئةتنفيذ مسابقات تنافسية بني 

 لك احلقائب.أن تتوىل العمادة استكمال إجراءات االعتماد لت

 

 اجلهات املستفيدة من املركز

 ظات الواقعة يف نطاق اجلامعةاحملافيف واخلاصة القطاعات احلكومية  (1
 معةنطاق اجلاظات الواقعة خارج احملافيف واخلاصة القطاعات احلكومية  (2
 . وتعليمية، وموظفني، وطالب وغريهم من قيادات إداريةمجيع أفراد اجملتمع ،  (3

 .ملهاراتبالتعاون مع عمادة اجلودة وتطوير ا باجلامعة القطاعات املختلفة باجلامعة (4
 .السنة التحضرييةطالب اجلامعة بالتعاون مع عمادتي شئون الطالب و (5
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  تمعيوالتدريب اجمل لكرتونياإلمشروع التعليم (2-2-4) 

 التعليم املستمر(والتعلم عن بعد وعمادة خدمة اجملتمع  و ونياإللكرت) مشروع تكاملي بني عمادة التعليم 

 :هوية املشروع

ستقدمها،  لداخلية مبا يتوافق مع اخلدمة اليتتصميم مقصورتها ا متمغلقة عربات كبرية 

بعض الربامج و اسب اآللي والسبورة الذكيةوتجهزة بتقنيات التعليم االلكرتوني املختلفة كاحل

هذه العربات  ا كوادر تدريب و إدارة مؤهلة، وجتوب، ويتوفر هلوغريها من التجهيزاتالتدريبية 

 جلغرايف.يف نطاق اجلامعة ا رحية املستهدفةالش أفراددمة املتنقلة القرى واهلجر خل

 الفئة املستهدفة:

 هلجر والقرى النائية.الكوادر التعليمية واإلدارية يف املدارس املوجودة يف ا .1

 طالب مدارس التعليم العام اهلجر والقرى النائية. .2

 اجملتمع احمللي الذي تشمله خدمات اجلامعة. .3

 :ملشروعأهداف ا

 رتوني وممارسات التعلم عن بعد.خدمة تجتمعية من خالل نشر ثقافة التعليم اإللكتقديم  .1

 زيادة فاعلية االتصال بني اجلامعة واجملتمع.  .2

  مة اجملتمع.وء الوظيفة الثالثة هلا املتمثلة يف خدللجامعة يف ض االسرتاتيجيةحتقيق أبعاد اخلطة  .3
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 الدولية للحاسب اآللي : CITشهادة  

 تعريف بالشهادة:

 منح للملتحقنيُت"(CIEية يف جامعة كامربدج )هيئة االمتحانات الدولشهادة معتمدة من "

  .(ITskillsومات )ة املعلالدولية لتقني CIT" وذلك للتدريب على متطلبات شهادةبالربنامج 

 . أهمية الشهادة:2

 االعرتاف الدولي : أ / 

("، حيث أن IT skills) CIT بشهادة"تعرتف العديد من احلكومات واملؤسسات الدولية 

امل عليمي يلقى قبواًل يف عدولة(، كما أنها متثل جواز سفر ت 150الشهادة معتمدة يف )

 األعمال، 

 :اعتماد الشهادةب / 

ة العامة املؤسسم وليم العالي ووزارة الرتبية والتعليوزارة التعاعتماد الشهادة من قبل مت 

 .للتدريب التقين واملهين

 . أهداف الشهادة:3

منحهم شهادات معتمدة تليب تأهيل اخلرجيني للحصول على شهادات دولية، و أ.  

 احتياجات  سوق العمل احمللي.

تيح هلم يحلكومية واألهلية، مما تطوير قدرات ومهارات املوظفني يف القطاعات اب. 

 فرص الرتقي الوظيفي.

املهنية  لقطاع اخلاص، وتعزيز الكفاءةرفع إنتاجية املوظفني يف القطاع احلكومي واج. 

 لديهم.
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 م وشراكة فاعلة. طموح دائ-م املستمر برامج عمادة خدمة اجملتمع والتعلي

 لساعي إىل حتقيقمنوذجًا للفكر الطموح ا 2030تعد رؤية 

البشرية  دة من الطاقات واملواردنقلة نوعية آلليات العمل واالستفا

ادف يف دعوة للعمل اجلاد واهل اليت يذخر بها وطننا املبارك، وهى

طين اليت ح ويتوافق مع خطط التحول الوالدولة مبا يواكب هذا الطموكافة قطاعات 

 الرؤية.  تسعى من خالهلا تلك القطاعات إىل حتقيق هذه

اإلدارية  عة اجملمعة بتطوير هياكلهاومواكبة لتلك الرؤية املباركة قامت جام 

ت، ولقد وياتلك الرؤية على كافة املست وكتري من براتجها اجملتمعية مبا يضمن تفعيل

دمة اجملتمع جملتمعي اليت تقدمها عمادة خكانت املبادرات اجملتمعية وبرامج التدريب ا

ة فاعلة بني ذا التوجه، اذ قامت على شراكوالتعليم املستمر جبامعة اجملمعة جتسيدًا هل

مات اجلامعة تمع باحملافظات املشمولة خداجلامعة واملؤسسات واهليئات العاملة يف اجمل

ن ية اليت حتقق أقصي استفادة مأكدت على األنشطة  التنموية والتطوع، كما 

 الطاقات اليت يذخر بها وطننا .

م املستمر لتعليلتعريف بعمادة خدمة اجملتمع واا الدليل الذي بني أيدينا ويتضمن 

امج اليت تسعى عمادة أهم الربهيكلها التنظيمي ووا ورسالتها هويتضمن أهدافها ورؤيت

 .عة اجملمعة إىل تقدميهاستمر جبامخدمة اجملتمع والتعليم امل

 وأهدافها طموحات اجلامعةىل حتقيق يق عمل بالعمادة إونسعى جاهدين كفر

نفيذًا عمل بطموح سيكون ديدنًا لنا، تانطالقًا من اعتبارنا أن اجلهد املستمر وال

معة مبا حيقق يف توفري كافة إمكانات اجلا لتوجيهات قيادات اجلامعة اليت ال تأل جهدًا

 راده.مصلحة اجملتمع ويعزز صورتها الذهنية بني أف

يسدد على جلهود املخلصة ألبناء الوطن واهلل تعاىل أن يبارك يف اختامًا نسأل 

 طريق احلق خطاهم.
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