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كلمة العميد :

تســتند  الجامعــة فــي تحقيــق أهدافهــا إلــى  ثالثــة محــاور أساســية : البحــث العلمــي، التعليــم ، خدمــة 
المجتمــع . لــذا حرصــت الجامعــات – القديمــة والحديثــة –علــى تأســيس جهــات علميــة فنيــة تتولــى تحقيــق 

تلــك المحــاور األساســية التــي أنشــئت الجامعــات مــن أجلهــا . 
وانطالَقــا مــن الرؤيــة الســابقة لــدور الجامعــات ووظيفتهــا المجتمعيــة تــم تأســيس عمــادة خدمــة المجتمــع 
والتعليــم المســتمر بجامعــة المجمعــة ، ممــا يعكــس  قناعــة قيــادة الجامعــة بأهميــة مواكبــة تطويــر العمــل 
المجتمعــي  وتأصيلــه منــذ انطالقتهــا األولــى ، وأهميــة إرســاء التكامــل بيــن مهــام ووظائــف الجامعــة 

األساســية التــي تســعى لتحقيقهــا .
 ومــا تعيشــه الجامعــة علــى وجــه العمــوم وعمــادة خدمــة المجتمــع علــى وجــه الخصــوص اليــوم مــن أعمــال 
ــف الجهــود أن  تأسيســية تســتهلك معظــم الوقــت والجهــد لهــي لحظــات تاريخيــة نأمــل  جميعــً وبتكات
تكــون  فــي القريــب العاجــل  ذكريــات جميلــة نعيشــها فــي المســتقبل حامديــن لــكل مــن بــذل وأخلــص فــي 

تأســيس جهــد أو مشــروع أو برنامــج أو فكــرة ســاهمت فــي بنــاء صــرح تعليمــي نفخــر بــه جميعــً.

عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر
  د.عمر بن مساعد الشريوفي    
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مقدمة :

تســتند  الجامعــة فــي تحقيــق أهدافهــا إلــى  ثالثــة محــاور أساســية : البحــث العلمــي ، التعليــم ، خدمــة المجتمــع . لــذا 
حرصــت الجامعــات - القديمــة والحديثــة -علــى تأســيس جهــات علميــة فنيــة تتولــى تحقيــق تلــك المحــاور األساســية 

التــي أنشــئت الجامعــات مــن أجلهــا .
وانطالقــا مــن الرؤيــة الســابقة لــدور الجامعــات ووظيفتهــا المجتمعيــة تــم تأســيس عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم 
المســتمر بجامعــة المجمعــة ، ممــا يعكــس  قناعــة قيــادة الجامعــة بأهميــة مواكبــة تطويــر العمــل المجتمعــي  
وتأصيلــه منــذ انطالقتهــا األولــى ، وأهميــة إرســاء التكامــل بيــن مهــام ووظائــف الجامعــة األساســية التــي تســعى 

لتحقيقهــا .
ومــا تعيشــه الجامعــة علــى وجــه العمــوم وعمــادة خدمــة المجتمــع علــى وجــه الخصــوص اليــوم مــن أعمــال تأسيســية 
تســتهلك معظــم الوقــت والجهــد لهــي لحظــات تاريخيــة نأمــل  جميعــً وبتكاتــف الجهــود أن تكــون  فــي القريــب 
العاجــل  ذكريــات جميلــة نعيشــها فــي المســتقبل حامديــن لــكل مــن بــذل وأخلــص فــي تأســيس جهــد أو مشــروع 

أو برنامــج أو فكــرة ســاهمت فــي بنــاء صــرح تعليمــي نفخــر بــه جميعــً .
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التأسيس :

تأسست عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة في شهر شعبان من عام 1431 هـ ، 
 بقــرار رقــم  ) 31/61/13 ( وتاريــخ ) 1431/08/08  (وجــاء هــذا التأســيس انطالًقــا مــن اهتمــام الجامعــة بالتوســع فــي نشــر التعليــم 
الجامعــي فــي جميــع المحافظــات التــي تقــع فــي نطاقهــا, ومــن ثــم فقــد عملــت الجامعــة علــى زيــادة فــرص قبــول الطــالب 
والطالبــات فــي تخصصــات حيويــة متوافقــة مــع خطــط التنميــة ومواكبــة الحتياجات ســوق العمــل بتلك المحافظات ؛ لتوســيع 
م لتشــمل فئــات المجتمــع األخــرى ، وتوثيــق الروابــط بيــن الجامعــة وأفــراد المجتمــع , حيــث إن مؤسســات  الخدمــات التــي ُتَقــدَّ
التعليــم العالــي فــي بالدنــا تضطلــع بــدور هــام فــي تنميــة قــدرات المجتمــع وتوســيع مداركــه مــن خــالل نشــر العلــم والمعرفــة 
بمــا يحقــق قــدًرا كبيــرًا مــن نجاحــات التنميــة والتطويــر برعايــة وصقــل مهــارات األفــراد وتنميتهــم فكرًيــا وتأهيلهــم للعمــل 
لإلســهام - بفعاليــة -فــي تنميــة مجتمعاتهــم وتحقيــق طموحاتهــم . ورغبــًة مــن الجامعــة فــي المشــاركة الفاعلــة فــي خدمــة 
المجتمــع مــن خــالل إتاحــة الفــرص لجميــع فئــات المجتمــع بتزويدهــم ببعــض المهــارات والمهــن والمعلومــات التــي تســاعدهم 
فــي الحصــول علــى الفــرص الوظيفيــة المناســبة لمــن يبحــث منهــم عــن عمــل , أو لالســتفادة منهــا فــي الحيــاة العامــة لمــن 
لديهــم الرغبــة والطمــوح فــي ممارســة مهنــة معينــة : لذلــك كان علــى الجامعــة إنشــاء عمــادة لخدمــة المجتمــع والتعليــم 

األهداف العامة للعمادة :

- تنمية قدرات أفراد المجتمع.
- التوسع في فرص التعليم الجامعي.

- توثيق الروابط بين الجامعة والمجتمع.
- مواكبة التطور في التعليم الجامعي.

رؤية العمادة :

أن تكــون عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر بجامعــة المجمعــة منــارة لخدمــة المجتمــع  المحلــي وتنميــة القــدرات 
التعليميــة والتدريبيــة  ألفــراده بمــا يحقــق تميــزًا تعليميــً وتدريبيــً ومعرفيــً ذا جــودة تنافســية

رسالة العمادة :

تقديــم خدمــات تدريبيــة وتعليميــة واستشــارية متميــزة تتســم بالجــودة التنافســية وتلبــي حاجــات المجتمــع  المحلــي 
والجامعي،مــن خــالل االســتثمار األمثــل للمــوارد المتاحــة ،والمســاهمة فــي تحقيــق بيئــة تعليميــة وتدريبيــة عاليــة الجــودة 

توظــف بهــا أحــدث التقنيــات والوســائط التعليميــة والتدريبيــة.
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رسالة العمادة :

1- رفــع كفــاءة األداء المؤسســي اإلداري والتنظيمــي وتطويــر البنيــة التقنيــة للعمــادة بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق رؤيتهــا 
وأهدافهــا ورســالتها 

2- تقديــم خدمــة أكاديميــة علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة وفــق المتطلبــات الوطنيــة والعالميــة مــن أجــل تنميــة القــدرة 
التنافســية فــي ســوق العمــل بمــا يســهم فــي بنــاء الشــراكة المجتمعيــة

3- تطويــر وتنميــة كفايــات المــوارد البشــرية للجامعــة لتحقيــق درجــات عاليــة مــن التميزالمســتقبلي فــي مجــال التعليــم ، 
والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع

4- التوســع فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة للعمــادة بمــا يفــي بمتطلبــات التحســين المســتمر للمســتفيدين 
مــن خدماتهــا

األهداف التفصيلية للعمادة:

1. إعداد القوى البشرية، وتطوير معلومات أفراد المجتمع ومعارفهم وسلوكهم.
2. تقديــم أنشــطة خدميــة للمجتمــع تهــدف إلــى توظيــف إمكانــات الجامعــة ومواردهــا البشــرية والماديــة فــي تقديــم خدمــات 

مجتمعيــة عاليــة الجــودة  لكافــة فئــات المجتمــع
3. االرتقاء بمستوى الكفاءة القيادية وكفاءة األداء ألفراد المجتمع.

4. رفع معدل األداء وكفايته اإلنتاجية لدى أفراد المجتمع
5. تنمية المعارف والمهارات واالتجاهات لدى أفراد المجتمع

6. المساعدة على أداء األدوار الوظيفية الجديدة. من خالل البرامج التوعوية والتدريبية التي تقدمها العمادة
7. زيادة مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة.

قيم العمادة :

التزمت العمادة منذ إنشائها بترسيخ منظومة القيم التالية:
1- التنافسية

2- الجودة
3- التحسين المستمر

4- العطاء
5- العمل بروح الفريق
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الهيكل التنظيمي للعمادة  :

    

شكل )1( : الهيكل التنظيمي للعمادة
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2- برامج العمادة
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)2-1( البرامج التعليمية :

انطالقــً مــن جهــود عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر فــي تحقيــق أهدافهــا الراميــة إلــى خدمــة جميــع أفــراد 
المجتمع،واتســاقً مــع األهــداف التفصيليــة المتضمنــة بالخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة المجمعــة والتــي دشــنها معالــي 
مديــر جامعــة المجمعــة  خــالل الفصــل الدراســي الثانــي للعــام الجامعــي 1432-1433هـــ، والتــي دعــت إلــى ضــرورة زيــادة أعــداد 
المســتفيدين مــن برامــج العمــادة فــي القطاعــات الخاصــة والمؤسســات المجتمعيــة )الهــدف التفصيلــي الثانــي المنبثــق مــن 

ــي للخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة المجمعة،1433هـــ(. الهــدف اإلســتراتيجي الثان
وقــد قامــت العمــادة بإعــداد خطــة متكاملــة لبرامجهــا التعليميــة فــي ضــوء دراســة احتياجــات المحافظــات الواقعــة فــي نطــاق 
جامعــة المجمعــة , وكذلــك المحافظــات الواقعــة فــي حدودهــا مــن البرامــج التعليميــة ســواء النوعيــة منهــا أو التــي يتطلبهــا 
ســوق العمــل , وفــي ضــوء توجهــات وزارة التعليــم العالــي الــواردة للجامعــة بشــأن التوســع فــي برامــج التعليــم المــوازي قامــت 

العمــادة  بفتــح بــاب القبــول خــالل العــام الجامعــي 1435/1434ه وكانــت علــى النحــو التالــي :

)2-1-1( برامج  البكالوريوس بنظام التجسير للعام الجامعي 1435/1434هـ :

الكلية المشرفة على البرنامجالفئةمقر التنفيذمسمى البرنامج

برنامج بكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات

طالبالزلفي

كلية علوم الزلفي
طالبالرياض
طالباتالرياض

طالبحفر الباطن
طالباتحفر الباطن

كلية علوم الحاسب طالبالمجمعةبرنامج بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات
والمعلومات

برنامج بكالوريوس إدارة االعمال مسار إدارة الموارد البشرية

طالبحوطة سدير

كلية العلوم والدراسات 
اإلنسانية بحوطة سدير

طالبالرياض
طالباتالرياض

طالبحفر الباطن
طالباتحفر الباطن

كلية الهندسةطالبالمجمعةبرنامج بكالوريوس هندسة االتصاالت وااللكترونيات
كلية إدارة األعمالطالبالمجمعةبرنامج بكالوريوس المحاسبة

كلية إدارة األعمالطالبالمجمعةبرنامج بكالوريوس إدارة األعمال مسار إدارة مالية
كلية العلوم الطبية التطبيقيةطالب طالباتالمجمعةبكالوريوس التمريض )مستمر من أعوام سابقة(

كلية العلوم الطبية التطبيقيةطالب طالباتالمجمعةبكالوريوس العالج الطبيعي )مستمر من أعوام سابقة(
كلية العلوم الطبية التطبيقيةطالبالزلفيبكالوريوس المختبرات الطبية )مستمر من أعوام سابقة(

كلية العلوم الطبية التطبيقيةطالبالمجمعةبكالوريوس تقنية األجهزة الطبية )مستمر من أعوام سابقة(
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ممــا ســبق يتضــح أن برامــج البكالوريــوس بنظــام التجســير التــي تقدمهــا عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر خــالل 
العــام الجامعــي القــادم تنوعــت مجاالتهــا بيــن الجانــب النظــري والجانــب التطبيقــي , التركيــز علــى الجانب العملــي التطبيقي 

وفقــً لتوجهــات وزارة التعليــم العالــي وتؤكــد هــذا التوجــه اإلحصائيــة التاليــة:

البرامج العملية 
نسبة البرامج العملية إجمالي البرامجالبرامج النظريةالتطبيقية

من البرامج

7310%70

البرامج النظرية

البرامج العملية

%70
%30

شكل )2( نسب تنفيذ برامج البكالوريوس بنظام التجسير وفقًا للمجاالت العلمية
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جدول )1 (
رامج  الدبلومات للعام الجامعي1435/1434هـ

مقر التنفيذالكلية المنفذةمسمى البرنامجم

كلية التربية بالمجمعة دبلوم التربية العام  )دبلوم عالي(1
المجمعة - الزلفي - الرياض - حفر الباطنكلية التربية بالزلفي

كلية التربية بالمجمعة دبلوم التوجيه واإلرشاد )دبلوم عالي(2
المجمعة - الزلفي - الرياض - حفر الباطنكلية التربية بالزلفي

الزلفي - الرياض - حفر الباطنكلية التربية بالزلفيدبلوم القياس والتقويم  )دبلوم عالي(3
المجمعة - الغاط - الرياض - حفر الباطنكلية إدارة األعمالدبلوم المحاماة  )دبلوم عالي(4
المجمعةكلية المجتمعدبلوم اإلدارة المكتبية  )دبلوم تأهيلي(5

ممــا ســبق يتضــح تركيــز عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر علــى الدبلومــات العليــا دون التأهيليــة وفقــً لتوجهــات 
وزارة التعليــم العالــي ويؤكــد ذلــك البيــان التالــي:

إجمالي الدبلومات الدبلومات التأهيليةالدبلومات العليا
نسبة الدبلومات العلياالمنفذة

415%80

الدبلومات التأهيلية

الدبلومات العليا

شكل )3( نسب تنفيذ برامج الدبلومات وفقًا للنوع )عالي –تأهيلي(
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مقارنة إحصائية بين البرامج المنفذة ما بين عامي 1434/1433 -1435/1434هـ

العام الجامعي 1435/1434هـالعام الجامعي 1434/1433هـ

مجموعدبلومبكالوريوسالمجموعدبلومبكالوريوس

861410515

الجــدول الســابق يعبــر عــن التوســع فــي برامــج البكالوريــوس مــع تقليــص برامــج الدبلــوم توافقــً مــع توجهــات وزارة التعليــم 
العالــي
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المقبولون المقبولونالمتقدمينمقر التنفيذمسمى البرنامج
احتياطيً

غير
الكلية المشرفة الفئة المقبولين

على البرنامج

الكليات الطبية

طالب276240630الزلفي

كلية علوم الزلفي

طالب4936036469الرياض

طالبات 5صفر4843الرياض

طالب3985231927حفر الباطن

طالباتصفرصفر3434حفر الباطن

برنامج بكالوريوس العلوم 
في تقنية المعلومات 

كلية علوم الحاسب طالب136255358المجمعةبنظام التجسير
والمعلومات

برنامج بكالوريوس إدارة 
االعمال مسار إدارة الموارد 
البشرية بنظام التجسير

طالب113702617حوطة سدير

كلية العلوم 
والدراسات 

اإلنسانية بحوطة 
سدير

طالب166602680الرياض

طالبات1صفر2827الرياض

طالب9271192حفر الباطن

طالبات1صفر1817حفر الباطن

برنامج بكالوريوس 
هندسة االتصاالت 

وااللكترونياتبنظام 
التجسير

كلية الهندسةطالب88351934المجمعة

برنامج 
بكالوريوسالمحاسبة 

بنظام التجسير
كلية إدارة األعمالطالب231409992المجمعة

برنامج بكالوريوس إدارة 
األعمال مسار إدارة مالية 

بنظام التجسير
كلية إدارة األعمالطالب1542715112المجمعة

2275801946528المجموع

)2-1-3( القبول والتسجيل ببرامج التعليم الموازي :

جدول )2(
إحصائيات عن القبول ببرامج التعليم الموازي » تجسير« للعام الجامعي 1435/1434هـ
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من الجدول السابق يتضح حاجة  أفراد المجتمع لبرامج البكالوريوس بنظام التجسير ويؤكد ذلك اإلحصائية التالية :

معدل االستيعاب للمتقدمين ببرامج البكالوريوس بنظام التجسيرللعام الجامعي1435/1434هـ

نسبة القبولمقبولمتقدم

2275801%35

االستيعاب للمتقدمين ببرامج البكالوريوس بنظام التجسير للعام الجامعي 1434/1433هـ

نسبة القبولمقبولمتقدم

3736250%7

ممــا ســبق يتضــح تحقيــق العمــادة لمؤشــر اســتيعاب أفــراد المجتمــع ضمــن البرامــج المنفــذة  وبالتالــي تحقيــق مســار القبــول 
واالســتيعاب ضمــن خطــة آفــاق.

)2-1-4( إحصائيــات عــن المتقدميــن لبرامــج الدبلــوم« للعــام الجامعــي 1435/1434ومقارنتهــا بالعــام 
: ــي 1434/1433هـــ  الجامع

معدل االستيعاب للمتقدمين ببرامج الدبلوم للعام الجامعي 1435/1434هـ

من الجدول السابق يتضح حاجة  أفراد المجتمع لبرامج الدبلوم ويؤكد ذلك اإلحصائية التالية :

نسبة القبولمقبولمتقدم

80671439%17
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االستيعاب للمتقدمين ببرامج الدبلوم  للعام الجامعي 1434/1433هـ

نسبة القبولمقبولمتقدم

43071430%33

تطور أعداد المتقدمين والمقبولين بالبرامج التعليمية خالل العامين الجامعيين 1434 و 1435

العام الجامعي
متقدم 

للبكالوريوس  
بنظام تجسير

مقبول 
بالبكالوريوس 
بنظام تجسير

مقبول دبلوماتمتقدم دبلومات 

1434/1433373625017291430

1435/1434227580180671439

ممــا ســبق يتضــح تطــور معــدل االســتيعاب فــي برامــج البكالوريــوس بنظــام التجســير وانخفاضــه فــي برامــج الدبلومــات 
تمشــيً مــع توجهــات وزارة التعليــم العالــي.

)2-2( البرامج التدريبية والمجتمعية
)2-2-1( البرامج التدريبية

معدل التطور في  أعداد البرامج التدريبية:  )1-1-2-2(

من الجدول السابق يتضح حاجة  أفراد المجتمع لبرامج الدبلوم ويؤكد ذلك اإلحصائية التالية :

عام 35/34عام 34/33عام 33/32

182351
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عام 35/34عام 34/33عام 33/32

معدل التطور

)2-2-1-1-2( معدل التطور في  أعداد المستفيدين البرامج التدريبية :

عام 35/34عام 34/33عام 33/32

2183502016

3000

2500

2000

1500

1000

500

عام 35/34عام 34/33عام 33/32

معدل التطور

شكل )4( معدل التطور في  أعداد البرامج التدريبية

شكل )5( معدل التطور في  أعداد المستفيدين البرامج التدريبية
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البرامج المجتمعية  )2-2-2(
)2-2-2-1(  معدل التطور في البرامج المجتمعية

عام 36/35عام 35/34عام 34/33عام 33/32

25822

25

20

15

10

5

عام 36/35عام 35/34عام 34/33

معدل التطور

عام 33/32

)2-2-2-2( معدل التطور في أعداد المستفيدين  البرامج المجتمعية

عام 36/35عام 35/34عام 34/33عام 33/32

212345390412

600

400

200

عام 36/35عام 35/34عام 34/33

معدل التطور

عام 33/32

شكل )6(  معدل التطور في البرامج المجتمعية

شكل )7(  معدل التطور في أعداد المستفيدين  البرامج المجتمعية
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مبادرات نوعية نفذت من خالل قسم التدريب عام 1434
مركز التدريب المجتمعي النسوي  -1

تطلعــت عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر فــي جامعــة المجمعــة إلىاقتــراح إنشــاء مبنــى نموذجــي ، ليكــون مقــرًا 
لمركــز التدريــب المجتمعــي )الفــرع النســائي(، وأن يجهــز بأحــدث الوســائل التدريبيــة والتقنيــة الحديثــة، التــي تتوافقمــع 
معاييــر الجــودة العالميــة , ليســهم فــي تقديــم فــرص تدريبيــة نوعيــة أمــام جميــع أفــراد المجتمــع الراغبيــن فــي اكتســاب 
المهــارات التــي تطــور مــن ســلوكهم الحياتــي والوظيفــي , وكذلــك منســوبي الجامعــة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة داخــل 

الجامعــة

هوية المركز:
مركــز معتمــد يقــدم خدمــة تدريبيــة احترافيــة مدفوعــة األجــر ذات جــودة عاليــة لجميــع أفــراد المجتمــع  , و بنــاء عالقــات 
تشــاركية وتعاونيــة مــع القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات المجتمعيــة , وجهــات تدريبيــة دوليــة  ,  لتحقــق مخرجــات تدريبيــة 

نوعيــة مميــزة يمتــد أثرهــا إلــى الممارســات المهنيــة .

مبررات إنشاء المركز:

1(  حاجة المجتمع إلى برامج تدريب نوعية بأسلوب احترافي 
2(  إعطاء طابع علمي وهوية للتدريب المجتمعي داخل الجامعة .

3(  تقديم إطار علمي لقياس االحتياج التدريبي لمؤسسات المجتمع.
4(  توفير بيئة تدريبية مجهزة تسهم في تحقيق خدمة تدريبية احترافية.

5(  توحيد معايير تصميم البرامج التدريبية 
6(   وإعداد حقائب التدريب لتحقق شروط اعتماد جهات تدريبية دولية 

7(  توفير بيئة إدارة تدريبية إلكترونية للتدريب تدعم جميع العمليات التدريبية .
8(  تقديم برامج نوعية إلعداد المدربين من الجامعة وتوفير فرص اعتماد لهم من جهات تدريبية مرموقة.

9(  االرتقاء بمستوى تقويم البرامج التدريبية بجميع مراحلها وصوالً وتعزيز بقائه.
10(  تقليل التكاليف المرتبطة باستئجار مقرات لتنفيذ البرامج التدريبية ألفراد المجتمع

11(  تقديم برامج تدريبية معتمدة من وزارة الخدمة المدنية

أهداف المركز:    
تطمح عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أن يحقق المركز األهداف التالية:

1(  تدريب أفراد المجتمع في المجاالت النوعية المختلفة لمواكبة التطور المعرفي والتقدم التكنولوجي، 
2(  تعزيز التواصل والتكامل مابين الجهات المعنية بالجامعة والمجتمع في المجال التدريبي .

3(  تقديم برامج تدريبية تلبي رغبات أفراد المجتمع وتتالءم مع متطلبات سوق العمل.
4(  بنــاء عالقــات تشــاركية وتعاونيــة مــع القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات المجتمعيــة واألهليــة، تحقــق مخرجــات تدريبيــة 

نوعيــة مميــزة.  
5(  المســاهمة فــي نشــر ثقافــة التدريــب والتعليــم المســتمر )التعلــم مــدى الحيــاة( بيــن أفــراد المجتمــع، التــي تعــزز مــن 

اهتمامهــم بتنميــة وتطويــر ذواتهــم.
6(  تحقيــق التنافســية بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة فــي إعــداد الحقائــب التدريســية عــن طريــق تنفيــذ مســابقات 
ــى العمــادة اســتكمال إجــراءات  ــة علــى أن تتول ــب التدريبي ــة التدريــس بالجامعــة ألفضــل الحقائ تنافســية بيــن أعضــاء هيئ

االعتمــاد لتلــك الحقائــب.
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الجهات المستفيدة من المركز

1(  القطاعات الحكومية والخاصة في المحافظات الواقعة في نطاق الجامعة
2(  القطاعات الحكومية والخاصة في المحافظات الواقعة خارج نطاق الجامعة

3(  جميع أفراد المجتمع ، من قيادات إدارية وتعليمية , وموظفين , وطالب وغيرهم .
4(  القطاعات المختلفة بالجامعة بالجامعة بالتعاون مع عمادة الجودة وتطوير المهارات.

5(  طالب الجامعة بالتعاون مع عمادتي شئون الطالب والسنة التحضيرية.

ــام  ــي للع ــي الثان ــل الدراس ــالل الفص ــوي خ ــي النس ــب المجتمع ــز التدري ــالل مرك ــن خ ــذة م ــج المنف البرام
الجامعــي 1435/1434هـــ

مقبول بالبكالوريوس متقدم للبكالوريوس  بنظام تجسيرم
مقبول متقدم دبلومات بنظام تجسير

دبلومات

أفراد المجتمع من اللغة االنجليزية_ المستوى األول1
العنصر النسائي

مركز التدريب 
المجتمعي 

النسوي
10

أفراد المجتمع من اللغة االنجليزية _ المستوى الثاني20
العنصر النسائي

مركز التدريب 
المجتمعي 

النسوي
16

أفراد المجتمع من اللغة اإلنجليزية ، المستوى الثالث20
العنصر النسائي

مركز التدريب 
المجتمعي 

النسوي
9

أفراد المجتمع من اللغة اإلنجليزية للمبتدئين10
العنصر النسائي

مركز التدريب 
المجتمعي 

النسوي
10

45إجمالي المستفيدات

برامج الحاسب اآللي :

- تنمية قدرات أفراد المجتمع.
- التوسع في فرص التعليم الجامعي.

- توثيق الروابط بين الجامعة والمجتمع.
- مواكبة التطور في التعليم الجامعي.
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عدد نوعهالفئة المستهدفةأسم البرنامجم
وقت مقر التنفيذالمتدربات

التنفيذ

الحاسب اآللي _ معالج 1
النصوص

أفراد المجتمع من 
8مدفوعالعنصر النسائي

مركز 
التدريب 

المجتمعي 
النسوي

مسائي

أفراد المجتمع من الحاسب اآللي ، أكسل 2
4مدفوعالعنصر النسائي

مركز 
التدريب 

المجتمعي 
النسوي

مسائي

12المجموع

برامج الحاسب اآللي :

 البرامج التعليمية   :

عدد وقت التنفيذمدتهأسم البرنامجم
مقر التنفيذالفئة المستهدفةالمتدربات

مركز التدريب الخريجات16مسائي2الكفايات1
المجتمعي النسوي

مركز التدريب مديرات20مسائي1سيكولوجية الشخصية2
المجتمعي النسوي

مركز التدريب معلمات29مسائي1االتصال التعليمي3
المجتمعي النسوي

رئيسات األقسام 27مسائي1مهارات التفكير 4
والمشرفات

مركز التدريب 
المجتمعي النسوي

92المجموع
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برامج تطوير الذات   :

عدد وقت التنفيذمدتهأسم البرنامجم
مقر التنفيذالفئة المستهدفةالمتدربات

مركز التدريب عام16مسائي2أراك على القمة1
المجتمعي النسوي

مركز التدريب عام15مسائي3مهارات االتصال2
المجتمعي النسوي

مركز التدريب عام115مسائي1لغة الجسد3
المجتمعي النسوي

مركز التدريب عام29مسائي1سيكولوجية الشخصية 4
المجتمعي النسوي

175المجموع

برامج الطفولة   :

عدد وقت التنفيذمدتهأسم البرنامجم
مقر التنفيذالفئة المستهدفةالمتدربات

للفتيات من سن 60مسائي20نادي المناهل1
13_7

مركز التدريب 
المجتمعي النسوي

60المجموع

إحصائية  عامة بمجموع البرامج التي تم تنفيذها بمركز التدريب المجتمعي النسوي   :

عدد المتدرباتعدد البرامجالمسار

435اللغة اإلنجليزية
212الحاسب اآللي

492التعليمية
4175تطوير الذات

161الطفولة
15375المجموع
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 مشــروع التعليــم اإللكترونــي والتدريــب المجتمعــي ) مشــروع تكاملــي بيــن عمــادة التعليــم اإللكترونــي 
والتعلــم عــن بعــد وعمــادة خدمــة المجتمــع  والتعليــم المســتمر(

هوية المشروع:

عربــات كبيــرة مغلقــة تــم تصميــم مقصورتهــا الداخليــة بمــا يتوافــق مــع الخدمــة التــي ســتقدمها، ومجهــزة بتقنيــات التعليم 
ــر لهــا  ــزات، ويتوف ــي والســبورة الذكيةوبعــض البرامــج التدريبيــة وغيرهــا مــن التجهي ــي المختلفــة كالحاســب اآلل االلكترون
كــوادر تدريــب و إدارة مؤهلــة، وتجــوب هــذه العربــات المتنقلــة القــرى والهجــر لخدمــة أفــراد الشــريحة المســتهدفة فــي نطــاق 

الجامعــة الجغرافــي.

الفئة المستهدفة:

1.  الكوادر التعليمية واإلدارية في المدارس الموجودة في الهجر والقرى النائية.
2.  طالب مدارس التعليم العامفي الهجر والقرى النائية.

3.  المجتمع المحلي الذي تشمله خدمات الجامعة.

أهداف المشروع:

1.  تقديم خدمة مجتمعية من خالل نشر ثقافة التعليم اإللكتروني وممارسات التعلم عن بعد.
2.  زيادة فاعلية االتصال بين الجامعة والمجتمع. 

3.  تحقيق أبعاد الخطة اإلستراتيجية للجامعة في ضوء الوظيفة الثالثة لها المتمثلة في خدمة المجتمع. 

إحصاءات حول برامج المشروع خالل    الفترة من 1435/6/6هـ    - 1435/7/6هـ 

الفئة المكان
المستهدفة

عدد 
عدد الساعات الزوارالبرامج التدريبيةالطالب

التدريبية

مجمع التويجري التعليمي 
)80( ابتدائي)المجمعة(

طالب

1- اساسيات الحاسب االلي
2- مبادئ في برنامج الرسام
3- مبادئ في برنامج الورد

5 ساعات)10( أفراد

متوسطة وثانوية حرمة 
)64( متوسط)حرمة(

طالب

1- اساسيات الحاسب االلي
2- مبادئ في برنامج الرسام
3- مبادئ في برنامج الورد

4 ساعات)11( فرد

)112( متوسطمتوسطة الملك خالد )تمير( 
طالب

1- اساسيات الحاسب االلي
2- مبادئ في برنامج الرسام
3- مبادئ في برنامج الورد

7 ساعات)17( فرد

مدرسة الشعب االبتدائية 
)25( ابتدائي)الشعب(

طالب

1- اساسيات الحاسب االلي
2- مبادئ في برنامج الرسام
3- مبادئ في برنامج الورد

2 ساعة)6( أفراد

)271 (المجموع
18 ساعة)44 ( زائر12 برنامجطالب
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عدد البرامج التدريبيةالتاريخاليوم
عدد الزوارالمتدربين

82120االنترنت1435/6/21هـاالثنين

52100مقدمة االنترنت والبوربوينت1435/6/22هـالثالثاء

6395الوورد والبوربوينت1435/6/23هـاألربعاء

197315إجمالي

إحصائية بالمستفيدين من برامج الحافلة خالل الشهر األول :

إجمالي المستفيدينزائرمتدرب

399300699

إحصائيــة بالمســتفيدين مــن برامــج الحافلــة خــالل الشــهر الثانــي تغطيــة محافظــة الزلفــي والغــاط وحوطة 
سدير...

إجمالي المستفيدينزائرمتدرب

370250620

إحصائية عامة بالمستفيدين من خدمات المشروع خالل شهرين

مجموع المستفيدينزائرمتدرب

7695501319



)2-2-1-3(: شهادة كمبريدج

تعريف بالشهادة:

شــهادة معتمــدة مــن »هيئــة االمتحانــات الدوليــة فــي جامعــة كامبــردج )CIE(«ُتمنــح للملتحقيــن بالبرنامــج وذلــك للتدريــب 
 )IT skills( علــى متطلبــات شــهادة »كامبريــدج الدوليــة لتقنيــة المعلومــات

2. أهمية الشهادة:

أ / االعتراف الدولي : 

تعترف العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية »بشهادة كامبريدج )IT skills(«، حيث أن الشهادة معتمدة في 
)150 دولة(، كما أنها تمثل جواز سفر تعليمي يلقى قبوالً في عالم األعمال،

ب / اعتماد الشهادة :

تــم اعتمــاد الشــهادة مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي ووزارة التربيــة والتعليــم والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهني 
وكذلــك مــن قبــل وزارة الخدمــة المدنيــة ليتــم بالتالــي اعتمادهــا فــي باقــي قطاعــات الدولــة الحكوميــة والخاصــة.

3. أهداف الشهادة:

 أ.  تأهيل الخريجين للحصول على شهادات دولية، ومنحهم شهادات معتمدة تلبي احتياجات  سوق العمل المحلي.
ب.  تطوير قدرات ومهارات الموظفين في القطاعات الحكومية واألهلية، مما يتيح لهم فرص الترقي الوظيفي.

ج.  رفع إنتاجية الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعزيز الكفاءة المهنية لديهم.

الفرعم
عدد الخريجين الذين عدد المتدربين

استلموا شهادات
عدد الطالب اللذين 

لديهم بعض االختبارات

نساءرجالنساءرجالنساءرجال

341214027المجمعة1

806020الزلفي2

02600026رماح 3

حوطة 4
11470000سدير

5385200433المجموع



من الجدول السابق نستنتج ما يلي:

-  فرع المجمعة رجال يحتل المركز االول من حيث عدد المتدربين وعدد الخريجين اللذين استلموا شهاداتهم 
-  فرع حوطة سدير نساء يحتل المركز االول من حيث عدد المتدربات فقط

-  فرع الزلفي رجال يحتل المركز الثاني من حيث عدد الخريجين اللذين استلموا شهاداتهم
-  فرع رماح نساء يحتل المركز الثاني من حيث عدد المتدربات.

اإلجمالي العام للمستفيدين من شهادة كمبريدج

مجموعنساءرجال

8553138

)2-2-1-4(: البرنامج التدريبي الموحد لحملة الدبلومات الصحية

إنفــاذًا لألمــر الملكــي الكريــم )26736( بتاريــخ 1434/7/12هـــ والقاضــي بمعالجــة أوضــاع حملــة الدبلومــات الصحيــة مــن خريجــي 
الجامعــات والمعاهــد الصحيــة بمــا يضمــن إعــادة تأهيلهــم ألداء وظائفهــم الصحيــة بصــورة متميزة.قامــت وزارة التعليــم 
العالــي بالتعــاون مــع الــوزارات المعنيــة بتكليــف الجامعــات الســعودية بتنفيــذ البرنامــج التدريبــي الموحــد لحملــة الدبلومــات 

الصحيــة بشــقيه النظــري والتطبيقــي.

نبذة عن البرنامج

هــو برنامــج تدريبــي لتأهيــل حملــة الدبلومــات الصحيــة علــى مســتوى المملكــة فــي الجانبيــن النظــري والتدريــب الســريري , 
يشــمل الجانــب النظــري التدريــب علــى مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة وأخالقيــات المهنــة باإلضافــة للمصطلحــات الطبيــة , وقــد تــم 
تكليــف األمانــة العامــة لعمــداء خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر بالقيــام بالتدريــب فــي الجانــب النظــري والتــي بدورهــا 
وزعــت المتدربيــن المرشــحين علــى عمــادات خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر بالجامعــات الســعودية  , تولــت عمــادة 

خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر تدريــب عــدد)134( متدربــً مرشــحين مــن جهــات حكوميــة مختلفــة.
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المتدربون
-  توزيع المتدربين وفقًا للجهات المرشحة

عدد الوزارةم
المتدربين

2مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث1

7هيئة الهالل األحمر2

19وزارة التعليم العالي3

8وزارة الحرس الوطني4

10وزارة الداخلية5

33وزارة الدفاع6

55وزارة الصحة7

134المجموع

60

50

40

30

20

10

شكل )8( التمثيل البياني لتوزيع  المتدربين على الجهات 
المرشحة

عدد المتدربين

1           2           3          4          5           6            7 
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توزيع  المدربين وفق المؤهالت العلمية

محاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركعدد المدربين

201613

10

5

أستاذ مشاركأستاذ مساعدمحاضر

عدد المدربين

شكل )9(  تمثيل بياني  للمدربين  وفق  المؤهالت العلمية

النتيجة العامة للمتدربين بالبرنامج
-  النتيجة العامة للمتدربين خالل المستوى األول :

نسبة النجاح %راسبونناجحوناختبروامحرومونغائبونمقيدون

134021321321%24.99

-  النتيجة العامة للمتدربين خالل المستوى األول :

نسبة النجاح %راسبونناجحوناختبروامحرومونغائبونمقيدون

134021321320%100
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3- الدراسات والبحوث
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نظــرًا لمــا تالقيــه عمــادة خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر مــن دعــم مــن قبــل معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور خالــد بــن 
ســعد المقــرن , خاصــة فــي مبادراتهــا النوعيــة للتوســع فــي أعــداد البرامــج التعليميــة والمناطــق التــي تســتهدفها بهــدف 
االرتقــاء بجامعــة المجمعــة علــى المســتويين الكمــي والكيفــي فــي ضــوء متطلبــات الجــودة التــي تمثــل أهــم الدعائــم التــي 
تقــوم عليهــا العمليــة التعليميــة داخــل الجامعــة، بــدأت العمــادة بالتعــاون مــع الكليــات المعنيةإلــى تقديــم برامــج تعليميــة 
تســهم فــي تحقيــق مخرجــات نوعيــة , وتلبــي حاجــة المجتمــع مــن تلــك البرامــج  ســواء داخــل المحافظــات الواقعــة فــي نطــاق 

الجامعــة أو تلــك الواقعــة  علــى تخومهــا. 
إال أنــه وبعــد تنفيــذ تلــك البرامــج بــرزت الحاجــة إلــى تقويــم مــدى اتســاق وجودهــا مــع حاجــة أفــراد المجتمــع , باإلضافــة لمــدى 
تحقيقهــا للمعاييــر األكاديميــة التــي تنفــذ مــن المعنييــن بمــا يحقــق تطويــر هــذه البرامــج ســواء بالتوســع فيهــا أو باالســتمرار 
ــرزت إجــراء دراســات بحثيــة بهــدف الوقــوف علــى حاجــة  ــا ب ــم بعضهــا , ومــن هن فيمــا هــو متــاح أو حتــى التوقــف عــن تقدي

المجتمــع مــن تلــك البرامــج باإلضافــة إلــى تقويمهــا بصــورة علميــة .
ومــن الجهــود البحثيــة التــي قدمتهــا العمــادة فــي هــذا الصــدد خــالل العــام الجامعــي الحالــي 1435/1434هـــ دراســة بحثيــة 

بعنــوان:
)تقييــم برنامــج بكالوريــوس المحاســبة بنظــام التجســير دراســة مقارنــة بيــن البرامــج الفرعيــة بحفــر 

الباطــن والريــاض  والبرنامــج الرئيــس  بالمجمعــة( 

ثالثًا: نتائج الدراسة .

1-   بالنسبة للمؤشر األول المرتبط بمقارنة أعداد المقبولين واالحتياط والمتسربين .
بلــغ أجمالــي عــدد الطــالب المقبوليــن بحفــر الباطــن والريــاض بلــغ )296( طالــب وطالبــة بنســبة ) 57.7%( علــى حيــن أنــه بلــغ 

)217( طالــب فــي المجمعــة بنســبة )%42.3( 
وفــى ذلــك داللــة علــى زيــادة عــدد الطلبــة المقبوليــن فــي الفــروع عــن المجمعــة علــى الرغــم مــن توقــف قبــول الطلبــة بحفــر 

الباطــن والريــاض عــام 34-1435ه  علــى الرغــم مــن عــدم توقــف القبــول فــي المجمعــة.
بلــغ عــدد الطــالب المتســربون مــن البرنامــج  فــي المجمعــة)20( طالبــً بنســبة )9.21%( مــن عــدد المقبوليــن  ,  بينمــا بلــغ 
فــي حفــر الباطــن  )6(طــالب بنســبة )25 %( مــن عــدد المقبوليــن وفــي الريــاض )37( طالبــً وطالبــة بنســبة )13.6%( مــن عــدد 

المقبوليــن , وبالتالــي بلــغ متوســط نســبة عــدد المتســربين فــي الفــروع )%19.3(.
المالحــظ تقــارب نســب المتســربين بيــن المجمعــة والفروع.وفــى ذلــك إشــارة علــى انتظــام الدراســة فــي الفــروع كمــا فــي 

المجمعــة علــى الرغــم مــن بعدهمــا عــن مقــر الجامعــة.
2-  رأى فريق الزيارة في جودة أداء برنامج بكالوريوس المحاسبة بنظام تجسير في كل من مدينة

المؤشــرات
المجمعة

)الدرجة من  5(
الرياض

)الدرجة من 5(
حفر الباطن

) االدرجة من 5(

4.14.43.8المستوى العام
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3-رأى أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جــودة أداء برنامــج بكالوريــوس المحاســبة بنظــام تجســير فــي كل مــن مدينــة 
حفــر الباطــن والريــاض والمجمعــة )صفحــة 27(

المؤشــرات    
المجمعة

)الدرجة من  5(
الرياض

)الدرجة من 5(
حفر الباطن

) االدرجة من 5(

4.14.43.8المستوى العام

4 - رأى الطــالب فــى جــودة أداء برنامــج بكالوريــوس المحاســبة بنظــام تجســير فــي كل مــن مدينــة حفــر الباطــن 
ــة 28( ــاض والمجمعة)صفح والري

المؤشــرات    
المجمعة

)الدرجة من  5(
الرياض

)الدرجة من 5(
حفر الباطن

) االدرجة من 5(

4.164.094.10المستوى العام

ويتضــح منهــا أنــه ال توجــد فــروق واضحــة بيــن جــودة أداء البرنامــج فــي كل مــن مدينــة حفــر الباطــن والريــاض وبيــن نتائــج 
البرنامــج فــي مدينــة المجمعــة، ممــا يعكــس حســن إدارة البرنامــج بغــض النظــر عن الموقــع الجغرافي له، وحرص المســئولين 
عــن إدارة البرنامــج علــى عــدم وجــود تفــاوت بيــن مســتوى العمليــة التدريســية علــى مســتوى الفــروع أو المركــز الرئيــس 

بالمجمعــة أو مــن ناحيــة الخدمــات المقدمــة للدارســين. 

ــع  ــة م ــاض مقارن ــر الباطنوالري ــي حف ــير ف ــام التجس ــبة بنظ ــوس المحاس ــج بكالوري ــن برنام ــتفيد م ــا المس 5- رض
ــة 30( ــة صفح ــة )الدراس ــره بالمجمع نظي

المؤشــرات
المجمعة

)الدرجة من  5(
الرياض

)الدرجة من 5(
حفر الباطن

) االدرجة من 5(

5.04.14.2المستوى العام
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وهــذا مؤشــر يــدل عــن الرضــا العــام عــن البرامــج الفرعيــة مــن قبــل المســتفيدين بمــا يؤكــد علــى أهميــة أن تدعــم الجامعــة 
هــذه البرامــج انطالقــً مــن الهــدف الخــاص بتلبيــة رغبــات وطموحــات أفــراد المجتمــع المرتبطــة بالبرامــج التعليميــة.

خالصة نتائج الدراسة  :

1.  بمقارنــة جــودة أداء البرنامــج المقــام فــي مدينتــي حفــر الباطــن والريــاض بالبرنامــج النظيــر الــذي يتــم تنفيــذه فــي المركــز 
الرئيــس فــي مدينــة المجمعــة أظهــرت نتائــج المقارنــة عــدم وجــود فــروق فــي جــودة األداء بيــن الفــروع والمركــز الرئيــس.

2.  بمالحظــة أعــداد الطــالب المقبوليــن واالحتيــاط فــي برنامــج تجســير المحاســبة فــي الفــروع والمركــز الرئيــس تبيــن زيــادة 
الطلــب مــن أفــراد المجتمــع علــى هــذه النوعيــة مــن البرامــج وهــذا يعــزز مــن االســتمرار فــي فتــح البرنامــج فــي كل مــن مدينــة 

الريــاض وحفــر الباطــن والتوســع مســتقباًل.
3.  بقيــاس رضــا المســتفيدين عــن جــودة أداء البرنامــج فــي كل مــن مدينــة حفــر الباطــن والريــاض مقارنــة بالمســتفيدين مــن 
البرنامــج النظيرفــي مدينــة المجمعــة، أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق واضحــة مــن قبــل المســتفيدين، ممــا يؤكــد علــى 

رضاهــم علــى البرنامــج المقــام فــي كل مــن مدينــة حفــر الباطــن والريــاض مقارنــة بنظيــره فــي مدينــة المجمعــة.
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4- المشكالت وآليات التغلب    عليها
    

 الرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة 
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أوالً: المشكالت وآليات التغلب عليها

واجهــت العمــادة بعضــً مــن التحديــات والمشــكالت خــالل العــام الجامعــي 1435/1434هـــ. وقــد تــم اقتــراح بعــض الحلــول 
لمواجهــة تلــك التحديــات

اآلليات المقترحة للتغلب على المشكالتالمشكالت

الحاجة إلى المزيد من الكوادر األكاديمية في 
العمادة ووكالة البرامج المجتمعية والتدريب.

- التنسيق مع الكليات واألقسام األكاديمية 
بشأن استقطاب أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة 

عالية في التخطيط والتنفيذ والتقويم للبرامج 
المجتمعية

- تفعيل نظام إعارة إعضاء هيئة التدريس من 
األقسام األكاديمية للعمادات المساندة ضمن 

نظام )1+3(

الحاجة إلى تدريب العاملين في العمادة على 
بعض المهارات الالزمة لتنفيذ خطة العمادة.

- التوسع في البرامج التدريبية للعاملين بالعمادة, 
خاصة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية على رأس 

العمل.
ضعف ثقافة المجتمع  بالمحافظات المشمولة 

بخدمات المجتمع نحو التدريب وخاصة برامج تطوير 
الذات.

- التوسع في البرامج التوعوية ألفراد المجتمع نحو 
العمل التطوعي وخدمة المجتمع ونشر ثقافة 

التدريب

ضعف آليات التواصل بين العمادة والمؤسسات 
المعنية بخدمة المجتمع

- بناء شراكات مجتمعية مع لجان التنمية 
االجتماعية بالمحافظات المشمولة بخدمات 

الجامعة
التنسيق بين العمادة والكليات بشأن االستفادة 

من أعضاء هيئة التدريس
إعداد تصور لتفعيل االستفادة من وحدات خدمة 

المجتمع بكليات الجامعة

ثانيًا: مشروعات ومبادرات مستقبلية :

1-  مشروع تنمية األسر الفقيرة في المجتمع المحيط بالجامعة 
يهــدف المشــروع الــي زيــادة دخــل هــذه األســر بجهــود ذاتيــة يقــوم عليهــا أفــراد األســرة الفقيــرة ويكــون دور العمــادة تجــاه 
تعزيــز ذلــك مــن خــالل إقامــة مشــروعات تنمويــة وورش عمــل ودورات تدريبيــة فــي الخياطــة وتطريــز المالبــس , أو إقامــة 

مشــروع تصنيــع المــواد الغذائيــة البســيطة.
ويمكــن للعمــادة ان تســتفيد مــن الكــوادر البشــرية المدربــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بأقســام االقتصــاد المنزلــي بالجامعة 

لتحقيــق مثــل هذه المشــاريع. 
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2- مشروع تنمية الصناعات الصغيرة في المجتمع
يهــدف المشــروع إلــى تنميــة الصناعــات الصغيــرة التــي تحتاجهــا الصناعــات الكبيــرة بعــد أنشــاء مدينــة ســدير الصناعيــة 
حيــث تقــوم العمــادة بفتــح التدريــب علــى إقامــة مثــل هــذه الصناعــات ومنهــا علــى ســبيل المثــال : وورش الخارطــة ,  ورش 

لــف الموتــورات الكهربائيــة  , الــورش االلكترونيــة الصــالح االجهــزة االلكترونيــة .
-  علما بان مدة هذه الدورات ال تتجاوزر شهرين او ثالث شهور

-  ويمكــن للعمــادة ان تســتفيد مــن مــن الكــوادر المدربــة القامــة هــذه الــدورات مــن اســاتذة كليــة الهندســة حيــث يتوفــر 
عــدد مــن المتخصصيــن.

3-  مشروع المدينة والقرية الصحية : 
 يهــدف هــذا المشــروع الــي نشــر التوعيــة الصحيــة خاصــة ان المنطقــة المحيطــة بالجامعــة تعانــي مــن أمــراض الحساســية 
والغبــار الــذي يســتمر فتــرة طويلــة ويكــون دور العمــادة تجــاه ذلــك إقامــة البرامــج الصحيــة التــي توعــي افــراد المجتمــع 

للمحافظــة علــي البيئــة ,  وكذلــك دراســة المشــكالت الصحيــة المتوطنــة فــي البيئــة .
-  ويمكن للعمادة االستفادة من أساتذة كلية الطب والعلوم الصحية في إقامة هذا الم

4-  مشروع وحدة لتقديم االستشارات المجتمعية 
تهدف إلى إجراء البحوث للمؤسسات الخدمية والخيرية والميدانية وغيرها.

ثانيًا: المبادارات
1-   مبادرة تجاه - التوعية من تعاطي المخدرات .

2-  مبادرة تجاه حل - قضية انتشار العنوسة في المجتمع.
3-  مبادرة تجاه - زيادة حاالت الطالق بين الشباب حديثي الزواج كيف ولماذا.

4-  مبادرة تجاه - قضايا العرقية والقبلية.
5-  مبادرات للعمل التطوعي واالنساني.

6-  تنشيط وتفعيل دور الجمعيات الخيرية واألهلية.
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