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 كلمة العميد:

تستند  اجلامعة يف حتقيق أهدافها إىل  ثالثة حماور أساسية : البحث العلمي، التعليم ، 

على تأسيس جهات علمية فنية تتوىل –القدمية واحلديثة  –خدمة اجملتمع . لذا حرصت اجلامعات 

 حتقيق تلك احملاور األساسية اليت أنشئت اجلامعات من أجلها . 

لدور اجلامعات ووظيفتها اجملتمعية مت تأسيس عمادة خدمة اجملتمع ا من الرؤية السابقة وانطالَق

والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة ، مما يعكس  قناعة قيادة اجلامعة بأهمية مواكبة تطوير العمل 

اجملتمعي  وتأصيله منذ انطالقتها األوىل ، وأهمية إرساء التكامل بني مهام ووظائف اجلامعة 

 لتحقيقها .األساسية اليت تسعى 

وما تعيشه اجلامعة على وجه العموم وعمادة خدمة اجملتمع على وجه اخلصوص اليوم من أعمال  

تأسيسية تستهلك معظم الوقت واجلهد هلي حلظات تارخيية نأمل  مجيعًا وبتكاتف اجلهود أن 

يف  تكون  يف القريب العاجل  ذكريات مجيلة نعيشها يف املستقبل حامدين لكل من بذل وأخلص

 .تأسيس جهد أو مشروع أو برنامج أو فكرة ساهمت يف بناء صرح تعليمي نفخر به مجيعًا

 عميد خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 يفد.عمر بن مساعد الشريو
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 قدمةم

تستند  اجلامعة يف حتقيق أهدافها إىل  ثالثة حماور أساسية : البحث العلمي ، التعليم ، 

على تأسيس جهات علمية فنية تتوىل –القدمية واحلديثة  –خدمة اجملتمع . لذا حرصت اجلامعات 

 حتقيق تلك احملاور األساسية اليت أنشئت اجلامعات من أجلها .

ر اجلامعات ووظيفتها اجملتمعية مت تأسيس عمادة خدمة اجملتمع وانطالقا من الرؤية السابقة لدو

والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة ، مما يعكس  قناعة قيادة اجلامعة بأهمية مواكبة تطوير العمل 

اجملتمعي  وتأصيله منذ انطالقتها األوىل ، وأهمية إرساء التكامل بني مهام ووظائف اجلامعة 

 قيقها .األساسية اليت تسعى لتح

وما تعيشه اجلامعة على وجه العموم وعمادة خدمة اجملتمع على وجه اخلصوص اليوم من أعمال 

تأسيسية تستهلك معظم الوقت واجلهد هلي حلظات تارخيية نأمل  مجيعًا وبتكاتف اجلهود أن 

تكون  يف القريب العاجل  ذكريات مجيلة نعيشها يف املستقبل حامدين لكل من بذل وأخلص يف 

 .تأسيس جهد أو مشروع أو برنامج أو فكرة ساهمت يف بناء صرح تعليمي نفخر به مجيعًا 
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 التأسيس:

يف شهر شعبان من عام جبامعة اجملمعة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر  تأسست

بالتوسع يف نشر التعليم اجلامعي يف اجلامعة انطالًقا من اهتمام وجاء هذا التأسيس ،هـ  1431

زيادة فرص قبول الطالب احملافظات اليت تقع يف نطاقها، ومن ثم فقد عملت اجلامعة على مجيع 

بتلك والطالبات يف ختصصات حيوية متوافقة مع خطط التنمية ومواكبة الحتياجات سوق العمل 

تمع األخرى ، وتوثيق الروابط بني ؛ لتوسيع اخلدمات اليت ُتَقدَّم لتشمل فئات اجمل احملافظات

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

قدرات اجملتمع وتوسيع مداركه من خالل نشر العلم واملعرفة مبا حيقق قدًرا كبريًا من جناحات 

بفعالية  –تهم فكرًيا وتأهيلهم للعمل لإلسهام التنمية والتطوير برعاية وصقل مهارات األفراد وتنمي

يف تنمية جمتمعاتهم وحتقيق طموحاتهم . ورغبًة من اجلامعة يف املشاركة الفاعلة يف خدمة  –

اجملتمع من خالل إتاحة الفرص جلميع فئات اجملتمع بتزويدهم ببعض املهارات واملهن واملعلومات 

ية املناسبة ملن يبحث منهم عن عمل ، أو لالستفادة احلصول على الفرص الوظيف يفاليت تساعدهم 

لذلك كان على اجلامعة : منها يف احلياة العامة ملن لديهم الرغبة والطموح يف ممارسة مهنة معينة 

 إنشاء عمادة خلدمة اجملتمع والتعليم املستمر
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 األهداف العامة للعمادة 

 .تنمية قدرات أفراد اجملتمع •

 .اجلامعيالتوسع يف فرص التعليم  •

 .توثيق الروابط بني اجلامعة واجملتمع •

 .مواكبة التطور يف التعليم اجلامعي •

 رؤية العمادة:

ن تكون عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة منارة خلدمة اجملتمع  احمللي أ

يًا ومعرفيًا ذا جودة وتنمية القدرات التعليمية والتدريبية  ألفراده مبا حيقق متيزًا تعليميًا وتدريب

 تنافسية

 :رسالة العمادة

ة وتليب حاجات اجملتمع  يتقديم خدمات تدريبية وتعليمية واستشارية متميزة تتسم باجلودة التنافس

احمللي واجلامعي،من خالل االستثمار األمثل للموارد املتاحة ،واملساهمة يف حتقيق بيئة تعليمية 

 حدث التقنيات والوسائط التعليمية والتدريبية.وتدريبية عالية اجلودة توظف بها أ

 

 

 للعمادة االسرتاتيجيةاألهداف  

رفع كفاءة األداء املؤسسي اإلداري والتنظيمي وتطوير البنية التقنية للعمادة مبا ميكنها  -1

 من حتقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها

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

 تنمية القدرة التنافسية يف سوق العمل مبا يسهم يف بناء الشراكة اجملتمعية
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تطوير وتنمية كفايات املوارد البشرية للجامعة لتحقيق درجات عالية من التميزاملستقبلي يف  -3

 جمال التعليم ، والبحث العلمي وخدمة اجملتمع

ية املستدامة للعمادة مبا يفي مبتطلبات التحسني املستمر التوسع يف حتقيق التنمية االقتصاد -4

 للمستفيدين من خدماتها

 األهداف التفصيلية للعمادة:

 إعداد القوى البشرية، وتطوير معلومات أفراد اجملتمع ومعارفهم وسلوكهم. .1

تهدف إىل توظيف إمكانات اجلامعة ومواردها البشرية  للمجتمعأنشطة خدمية تقديم  .2

 لكافة فئات اجملتمع عالية اجلودة واملادية يف تقديم خدمات جمتمعية 

 الكفاءة القيادية وكفاءة األداء ألفراد اجملتمع. االرتقاء مبستوى .3

 رفع معدل األداء وكفايته اإلنتاجية لدى أفراد اجملتمع .4

 اجتاهات لدى أفراد اجملتمعية املعارف واملهارات واالتنم .5

من خالل الربامج التوعوية والتدريبية اليت  املساعدة على أداء األدوار الوظيفية اجلديدة. .6

 تقدمها العمادة

 .لدى العاملني يف القطاعات احلكومية املختلفة زيادة مستوى الرضا الوظيفي .7

 قيم العمادة:

 التالية:القيم منظومة التزمت العمادة منذ إنشائها برتسيخ 

 التنافسية -1

 اجلودة -2

 التحسني املستمر -3

 العطاء -4

 العمل بروح الفريق -5
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 اهليكل التنظيمي للعمادة:
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 ( الربامج التعليمية2-1)

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

 اإلسرتاتيجيةواتساقًا مع األهداف التفصيلية املتضمنة باخلطة  أفراد اجملتمع،خدمة مجيع 

جلامعة اجملمعة واليت دشنها معالي مدير جامعة اجملمعة  خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 

زيادة أعداد املستفيدين من برامج العمادة يف ، واليت دعت إىل ضرورة هـ1433-1432اجلامعي 

 ثانيًا

 برامج العمادة
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سرتاتيجي صة واملؤسسات اجملتمعية )اهلدف التفصيلي الثاني املنبثق من اهلدف اإلالقطاعات اخلا

 .(هـ1433جلامعة اجملمعة، االسرتاتيجيةالثاني للخطة 

قامت العمادة بإعداد خطة متكاملة لرباجمها التعليمية يف ضوء دراسة احتياجات احملافظات وقد 

من الربامج التعليمية  حدودهاات الواقعة يف الواقعة يف نطاق جامعة اجملمعة، وكذلك احملافظ

سوق العمل، ويف ضوء توجهات وزارة التعليم العالي الواردة  سواء النوعية منها أو اليت يتطلبها

للجامعة بشأن التوسع يف برامج التعليم املوازي قامت العمادة  بفتح باب القبول خالل العام 

 وكانت على النحو التالي : هـ1436/1437 -هـ     1435/1436اجلامعي 

 هـ1436/1437 -هـ     1435/1436البكالوريوس بنظام التجسري للعام اجلامعي   برامج ( 2-1-1)

 الفئة مقر التنفيذ مسمى الربنامج
 

 الكلية املشرفة على الربنامج

 بكالوريوس التمريض
 طالب اجملمعة

 طالبات اجملمعة كلية العلوم الطبية التطبيقية

 طالب اجملمعة بكالوريوس تقنية األجهزة الطبية

 كلية علوم احلاسب واملعلومات طالب اجملمعة برنامج بكالوريوس العلوم يف تقنية املعلومات

 كلية اهلندسة طالب اجملمعة برنامج بكالوريوس هندسة االتصاالت وااللكرتونيات

 برنامج بكالوريوس علوم احلاسب واملعلومات

 ) مستمر من أعوام سابقة( 

 طالب الزلفي

 كلية علوم الزلفي

 

 طالب الرياض

 طالبات الرياض

 طالب حفر الباطن

 بكالوريوس إدارة االعمال مسار إدارة املوارد البشريةبرنامج 

  ) مستمر من أعوام سابقة(

 

 طالب حوطة سدير

كلية العلوم والدراسات 

 اإلنسانية حبوطة سدير

 طالب الرياض

 طالب حفر الباطن

 اسبةبكالوريوس احملبرنامج 

 ) مستمر من أعوام سابقة(
 كلية إدارة األعمال طالب اجملمعة

 بكالوريوس إدارة األعمال مسار إدارة ماليةبرنامج 

  ) مستمر من أعوام سابقة(
 كلية إدارة األعمال طالب اجملمعة

 كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات -طالب  اجملمعة سابقة(بكالوريوس التمريض )مستمر من أعوام 
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 كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات -طالب  اجملمعة بكالوريوس العالج الطبيعي )مستمر من أعوام سابقة(

 كلية العلوم الطبية التطبيقية طالب الزلفي بكالوريوس املختربات الطبية )مستمر من أعوام سابقة(

 كلية العلوم الطبية التطبيقية طالب اجملمعة بكالوريوس تقنية األجهزة الطبية )مستمر من أعوام سابقة(

 

مما سبق يتضح أن برامج البكالوريوس بنظام التجسري اليت تقدمها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر خالل 

انب التطبيقي، مع الرتكيز على اجلانب العملي العام اجلامعي القادم تنوعت جماالتها بني اجلانب النظري واجل

 التطبيقي وفقًا لتوجهات وزارة التعليم العالي وتؤكد هذا التوجه اإلحصائية التالية:

 نسبة الربامج العملية من الربامج إمجالي الربامج الربامج النظرية الربامج العملية التطبيقية

9 3 12 75% 

 

 

 

 البكالوريوس بنظام التجسري وفقًا للمجاالت العلمية( نسب تنفيذ برامج 1شكل )

 

 

 ( 1جدول )                                    

 هـ1436/1437-هـ      1435/1436الدبلومات للعام اجلامعي رامج ب                              

البرامج العملية 
التطبيقية

70%

البرامج النظرية
30%
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 مقر التنفيذ الكلية املنفذة الربامج م

 
 دبلوم احملاماة

 )دبلوم عالي(
 كلية إدارة األعمال

 حفر الباطن –الرياض  –الغاط 

 

5 
 دبلوم اإلدارة املكتبية

 )دبلوم تأهيلي(
 حفر الباطن –الرياض  -اجملمعة كلية اجملتمع

6 
 دبلوم شبكات )سيسكو(

 )دبلوم تأهيلي(
 حفر الباطن –الرياض  -اجملمعة كلية اجملتمع

7 
 دبلوم التحرير والسكرتارية

 )دبلوم تأهيلي(
 حفر الباطن –الرياض  -اجملمعة كلية اجملتمع

8 
 دبلوم الفندقة والسياحة

 )دبلوم تأهيلي(
 حفر الباطن –الرياض  -اجملمعة كلية اجملتمع

9 
 دبلوم اخلرائط ونظم املعلومات

 )دبلوم تأهيلي(
 حفر الباطن –الرياض  -اجملمعة كلية اجملتمع

 حفر الباطن –الرياض  -اجملمعة اجملتمعكلية  دبلوم التسويق )دبلوم تأهيلي( 10

 حفر الباطن –الرياض  -اجملمعة كلية اجملتمع دبلوم األنظمة )دبلوم تأهيلي( 11

12 
 دبلوم املعامالت املصرفية

 )دبلوم تأهيلي(
 حفر الباطن –الرياض  -اجملمعة كلية اجملتمع

13 

دبلوم علوم احلاسب اآلىل 

 التطبيقى "برجمة التطبيقية"

 )دبلوم تأهيلي(

 حفر الباطن –الرياض  -اجملمعة كلية اجملتمع

14 
 دبلوم التحرير الصحفي

 )دبلوم تأهيلي(
 حفر الباطن –الرياض  كلية اجملتمع

15 
 دبلوم العالقات العامة

 )دبلوم تأهيلي(
 حفر الباطن –الرياض  كلية اجملتمع

16 
 دبلوم املوارد البشرية

 )دبلوم عالي(
 حفر الباطن –الرياض  -اجملمعة كلية اجملتمع

 

 

 نسبة الدبلومات التأهيلية الدبلومات العليانسبة  الدبلومات املنفذةإمجالي  الدبلومات التأهيلية الدبلومات العليا

2 11 13 15.4% 84.6% 
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 هـ1435/1436, 1434/1435مقارنة إحصائية بني الربامج املنفذة ما بني عامي 

 هـ1435/1436العام اجلامعي  هـ1434/1435العام اجلامعي 

 جمموع دبلوم بكالوريوس اجملموع دبلوم بكالوريوس

8 6 14 12 13 25 

 ( القبول والتسجيل بربامج التعليم املوازي2-1-3) 

 (2جدول )

 هـ1436/1437إحصائية عن القبول بربامج التعليم املوازي " اجتسري" للعام اجلامعي 

 الفئة مقر التنفيذ املنفذةاجلهة  الربنامج
عدد املسجلني 

 إلكرتونيًا

عدد املرشحني 

للقبول من عمادة 

 القبول والتسجيل

عدد املقبولني نهائياًًَ 

من جلان الفرز 

 األكادميي

 44 45 217 طالب اجملمعة كلية اهلندسة هندسة االتصاالت واإللكرتونيات

 بكالوريوس العلوم يف تقنية املعلومات
احلاسب كلية علوم 

 واملعلومات
 51 80 186 طالب اجملمعة

 70 292 292 طالب اجملمعةكلية العلوم  بكالوريوس التمريض
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الطبية 

 التطبيقية

 70 122 122 طالبات

بكالوريوس تقنية األجهزة 

 الطبية
 70 130 130 طالب

 305 669 947 اجملموع

من اجلدول السابق يتضح حاجة  أفراد اجملتمع لربامج البكالوريوس بنظام التجسري 

  -ويؤكد ذلك اإلحصائية التالية:

 هـ1436/1437معدل االستيعاب للمتقدمني بربامج البكالوريوس بنظام التجسريللعام اجلامعي

 نسبة القبول مقبول متقدم

947 305 32.2% 

  

ملؤشر استيعاب أفراد اجملتمع ضمن الربامج املنفذة   مما سبق يتضح حتقيق العمادة

 .وبالتالي حتقيق مسار القبول واالستيعاب ضمن خطة آفاق

 1435/1436نهاية عام " دبلوماتإحصائية عن القبول بربامج التعليم املوازي " 

وعاجملم  
ني سجلعدد امل

نيًاإلكرتو  
 الربنامج املقر الفئة

266 

 الرياض طالب 30
 

 المكتبيةاإلدارة 
 

 طالبات 25

 الحفر طالبات 65
 طالب 92 

 المجمعة طالب 54

102 

 المجمعة طالب 17

 سيسكو
 

 الحفر طالب 35
 طالبات 14 

 الرياض طالبات 9
 طالب 27 

82 

 الرياض طالب 4
 

 سكرتاريةال والتحرير 
 

 طالبات 19

 الحفر طالبات 20
 طالب 28 

 المجمعة طالب 11

6 

 المجمعة طالب 3

 طالب 2 الفندقة والسياحة
 الرياض

 طالبات 1
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وعاجملم  
ني سجلعدد امل

نيًاإلكرتو  
 الربنامج املقر الفئة

 طالب 0
 حفر الباطن

 طالبات 0

16 

 المجمعة طالب 6

  ونظم المعلومات الخرائط

 طالب 3
 الرياض

 طالبات 1

 طالب 6
 الحفر

 طالبات 0
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 المجمعة طالب 1

 تسويق

 طالب 8
 الرياض

 طالبات 1

 طالب 8

 الحفر
 طالبات -

 

 

61 

 

 المجمعة طالب 15

 األنظمة
 

 الرياض طالب 9
 طالبات 6 

 الحفر طالب 25
 طالبات 6 

64 

 الحفر طالبات 22
 

 المعامالت المصرفية
 

 طالب 19

 الرياض طالب 8
 طالبات 9 

 المجمعة طالب 6

64 

 المجمعة طالب 11

علوم الحاسب اآللى التطبيقى 
 "برمجة تطبيقية"

 طالب 8
 الرياض

 طالبات 13

 طالب 25
 الحفر

 طالبات 7

122 

 المجمعة طالب 7

 الموارد البشرية

 طالب 41
 الرياض

 طالبات 16

 طالب 47
 حفر الباطن

 طالبات 11

3 

 طالب 2
 الرياض

 التحرير الصحفي
 طالبات 1

 طالب 0
 حفر الباطن

 طالبات 0

53 

 طالب 16
 الرياض

 العالقات العامة
 طالبات 6

 طالب 29
 حفر الباطن

 طالبات 2

 دبلوم المحاماة الغاط طالب 7 109
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وعاجملم  
ني سجلعدد امل

نيًاإلكرتو  
 الربنامج املقر الفئة

 الرياض 65

 حفر الباطن 37

 المجموع - - - 1932

 

 

 

 باألعوام الثالث السابقةومقارنتها 1435/1436"نهاية عام ( إحصائيات عن املتقدمني لربامج الدبلوم" 2-1-4)

  معدل االستيعاب للمتقدمني بربامج الدبلوم

من اجلدول السابق يتضح حاجة  أفراد اجملتمع لربامج الدبلوم ويؤكد ذلك اإلحصائية 

 التالية

 نسبة القبول مقبول متقدم

1932 - -% 

 هـ1434/1435للعام اجلامعي  معدل االستيعاب للمتقدمني بربامج الدبلوم

من اجلدول السابق يتضح حاجة أفراد اجملتمع لربامج الدبلوم ويؤكد ذلك اإلحصائية 

 التالية

 نسبة القبول مقبول متقدم

3564 1702 47.75% 

 

 هـ1434/1435للعام اجلامعي  معدل االستيعاب للمتقدمني بربامج الدبلوم

من اجلدول السابق يتضح حاجة  أفراد اجملتمع لربامج الدبلوم ويؤكد ذلك اإلحصائية 

 التالية

 نسبة القبول مقبول متقدم
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8067 1439 17% 

 

 هـ1433/1434االستيعاب للمتقدمني بربامج الدبلوم  للعام اجلامعي 

 نسبة القبول مقبول متقدم

4307 1430 33% 

 

 األربع أعوام اجلامعيةتطور أعداد املتقدمني واملقبولني بالربامج التعليمية خالل 

متقدم  العام اجلامعي

للبكالوريوس  

 بنظام اجتسري

مقبول 

بالبكالوريوس 

 بنظام اجتسري

متقدم 

 دبلومات 

مقبول 

 دبلومات

1433/1434 3736 250 1729 1430 

1434/1435 2275 801 8067 1439 

1435/1436 2980 1078 3564 1702 

نهاية عام " 

1435/1436 

947 305 1932 - 
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معدل االستيعاب يف برامج البكالوريوس بنظام التجسري  اخنفاضمما سبق يتضح 

 متشيًا مع توجهات وزارة التعليم العالي.أيضًا واخنفاضه يف برامج الدبلومات 

 ( الربامج التدريبية واجملتمعية2-2)

 التدريبيةالربامج  (2-2-1)

 معدل التطور يف  أعداد الربامج التدريبية:(2-2-1-1)

 

 35/36عام  34/35عام  33/34عام  32/33عام 

18 23 51 68 

 

 

 ( معدل التطور يف  أعداد املستفيدين الربامج التدريبية2-2-1-1-2)

 35/36عام  34/35عام  33/34عام  32/33عام 

218 350 2016 2107 
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 اجملتمعيةالربامج  (2-2-2)

 معدل التطور يف الربامج اجملتمعية  (2-2-2-1)

 35/36عام  34/35عام  33/34عام  32/33عام 

2 5 8 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( معدل التطور يف أعداد املستفيدين  الربامج اجملتمعية2-2-2-2)

 35/36عام  34/35عام  33/34عام  32/33عام 

212 345 390 412 
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 اجملتمعي النسويمركز التدريب 

مبنى إنشاء اقرتاح اجملمعة إلىجامعة تطلعت عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف  

هز بأحدث الوسائل أن جيواجملتمعي )الفرع النسائي(، تدريب الركز منوذجي ، ليكون مقرًا مل

ليسهم يف تقديم فرص تدريبية معايري اجلودة العاملية، ، اليت تتوافقمع والتقنية احلديثة التدريبية

ياتي من سلوكهم احلتطور اكتساب املهارات اليت نوعية أمام مجيع أفراد اجملتمع الراغبني يف 

 اجلامعة بالتعاون مع اجلهات املعنية داخل اجلامعة منسوبيوالوظيفي، وكذلك 

 هوية املركز:

جلميع أفراد اجملتمع عالية  افية مدفوعة األجر ذات جودةخدمة تدريبية احرت يقدممركز معتمد 

و بناء عالقات تشاركية وتعاونية مع القطاعات احلكومية واملؤسسات اجملتمعية، وجهات ،

 . ميتد أثرها إىل املمارسات املهنيةدولية ،  لتحقق خمرجات تدريبية نوعية مميزة  تدريبية

 مربرات إنشاء املركز

 حاجة اجملتمع إىل برامج تدريب نوعية بأسلوب احرتايف  (1
 . إعطاء طابع علمي وهوية للتدريب اجملتمعي داخل اجلامعة (2
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 .تقديم إطار علمي لقياس االحتياج التدرييب ملؤسسات اجملتمع (3
 تسهم يف حتقيق خدمة تدريبية احرتافية.توفري بيئة تدريبية جمهزة  (4
 معايري تصميم الربامج التدريبية توحيد  (5
 دولية  تدريبيةوإعداد حقائب التدريب لتحقق شروط اعتماد جهات   (6
 .تدعم مجيع العمليات التدريبية إلكرتونية للتدريب  تدريبية توفري بيئة إدارة (7
عداد املدربني من اجلامعة وتوفري فرص اعتماد هلم من جهات تدريبية إل تقديم برامج نوعية (8

 مرموقة.
 وتعزيز بقائه.االرتقاء مبستوى تقويم الربامج التدريبية جبميع مراحلها وصواًل  (9

 تقليل التكاليف املرتبطة باستئجار مقرات لتنفيذ الربامج التدريبية ألفراد اجملتمع (10
 تقديم برامج تدريبية معتمدة من وزارة اخلدمة املدنية (11

 أهداف املركز:

 املستمر أن حيقق املركز األهداف التالية:تطمح عمادة خدمة اجملتمع والتعليم 

ملواكبة التطور املعريف والتقدم  اجملاالت النوعية املختلفةيف  تدريب أفراد اجملتمع (1

 التكنولوجي، 
 اجلهات املعنية باجلامعة واجملتمع يف اجملال التدرييب .والتكامل مابني  التواصلتعزيز  (2

 تمع وتتالءم مع متطلبات سوق العمل.قديم برامج تدريبية تليب رغبات أفراد اجملت (3
بناء عالقات تشاركية وتعاونية مع القطاعات احلكومية واملؤسسات اجملتمعية واألهلية،  (4

 حتقق خمرجات تدريبية نوعية مميزة.  
املساهمة يف نشر ثقافة التدريب والتعليم املستمر )التعلم مدى احلياة( بني أفراد اجملتمع،  (5

 م بتنمية وتطوير ذواتهم.اليت تعزز من اهتمامه
حتقيق التنافسية بني أعضاء هيئة التدريس باجلامعة يف إعداد احلقائب التدريسية عن  (6

طريق تنفيذ مسابقات تنافسية بني أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ألفضل احلقائب 

 التدريبية على أن تتوىل العمادة استكمال إجراءات االعتماد لتلك احلقائب.

 هات املستفيدة من املركزاجل        

 احملافظات الواقعة يف نطاق اجلامعةيف واخلاصة القطاعات احلكومية  (1
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 احملافظات الواقعة خارج نطاق اجلامعةيف واخلاصة القطاعات احلكومية  (2
 .من قيادات إدارية وتعليمية، وموظفني، وطالب وغريهم مجيع أفراد اجملتمع ،  (3

 .بالتعاون مع عمادة اجلودة وتطوير املهاراتباجلامعة  القطاعات املختلفة باجلامعة (4
 .طالب اجلامعة بالتعاون مع عمادتي شئون الطالب والسنة التحضريية (5

 

 هـ1434/1435خالل الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي  الربامج املنفذة من خالل مركز التدريب اجملتمعي النسوي

 برامج اللغة اإلجنليزية
 مالحظات تاريخ التنفيذ عدد المتدربات مدته البرنامجأسم  م
  3/1436-2/2-8 36 20 اللغة االنجليزية_ للفتيات  1
اللغة االنجليزية_ المستوى  2

 االول للكبار
20 8 22-2/9-3/1436  

المستوى  –اللغة اإلنجليزية   3
  االول

20 13 12-4/14-5/1436  

المستوى  –اللغة اإلنجليزية   4
 الثاني

20 26 12-4/14-5/1436  

  80 اجملموع

 

            

 الربامج التعليمية
عدد  مدته أسم البرنامج م

 المتدربات
 مالحظات تاريخ تنفيذها
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االنشطة  1
التعليمية لرياض 

 االطفال

3 32 20-
22/11/1435 

 

  17/1/1436 41 1 القدرات 2
3 
 

االنشطة 
التعليمية لرياض 

 االطفال

3 29 24-26/1/1436  

 102 اجملموع

 

 

 

 

 برامج احلاسب

عدد  مدته اسم البرنامج  م 
 المتدربات

 مالحظات تاريخ تنفيذها

كامبردج  1
 بالمجمعة

  7/7/1436 38 اشهر6
كامبردج  2

 بالحوطة
  7/7/1436 42 اشهر 6

 80 اجملموع
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 برامج تطوير الذات
عدد  مدته أسم البرنامج م

 المتدربات
 مالحظات تاريخ تنفيذها

  10/11/1435 15 2 أراك على القمة 1
  25/2/1436-24 15 2 التوحد 2
االتصال والتأثير  3

 المباشر بالعمل
2 22 20-21/3/1436  

  15/4/1436-14 26 2 الذكاء العاطفي 4
تعزيز الثقة  5

بالنفس وتقدير 
 الذات

2 36 17-18/5/1436  

بوصلة الشخصية  6
 الزوجيةبالحياة 

2 15 19-20/5/1436  

تعزيز الثقة  7
بالنفس وتقدير 

 الذات

2 13 18-19/6/1436  

  17/8/1436-16 72 2 فرط الحركة  8
  23/8/1436-22 40 2 قيادة الذات  9

 356 اجملموع
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 برامج الطفولة
عدد  مدته أسم البرنامج م

 المتدربات
 مالحظات تاريخ تنفيذها

  30/8/1436-13 38 شهر  نادي المناهل 1
 38 اجملموع

 

 
 

 

 إحصائية  عامة مبجموع الربامج التي مت تنفيذها :
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 عدد املتدربات عدد الربامج املسار

1435 1436 1435 1436 

 80 35 4 4 اللغة اإلجنليزية

 80 12 2 2 احلاسب اآللي

 102 92 3 4 التعليمية

 356 175 9 4 تطوير الذات

 38 61 1 1 الطفولة

  375  15 اجملموع
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 اإللكرتوني) مشروع تكاملي بني عمادة التعليم  والتدريب اجملتمعي لكرتونياإلمشروع التعليم 

 والتعلم عن بعد وعمادة خدمة اجملتمع  والتعليم املستمر(

 :هوية املشروع

تصميم مقصورتها الداخلية مبا يتوافق مع اخلدمة اليت ستقدمها،  متمغلقة عربات كبرية 

وجمهزة بتقنيات التعليم االلكرتوني املختلفة كاحلاسب اآللي والسبورة الذكيةوبعض الربامج 

، ويتوفر هلا كوادر تدريب و إدارة مؤهلة، واجتوب هذه العربات وغريها من التجهيزاتالتدريبية 

 يف نطاق اجلامعة اجلغرايف. الشرحية املستهدفة أفراددمة املتنقلة القرى واهلجر خل

 

 

 الفئة املستهدفة:

 الكوادر التعليمية واإلدارية يف املدارس املوجودة يف اهلجر والقرى النائية. .1

 طالب مدارس التعليم العامفي اهلجر والقرى النائية. .2

 اجملتمع احمللي الذي تشمله خدمات اجلامعة. .3

 :ملشروعأهداف ا

 خدمة جمتمعية من خالل نشر ثقافة التعليم اإللكرتوني وممارسات التعلم عن بعد. تقديم .1

 زيادة فاعلية االتصال بني اجلامعة واجملتمع.  .2

  للجامعة يف ضوء الوظيفة الثالثة هلا املتمثلة يف خدمة اجملتمع. اإلسرتاتيجيةحتقيق أبعاد اخلطة  .3

 

 هـ1434/1435ي العام اجلامعإحصاءات حول برامج املشروع خالل 

عدد الساعات  الزوار الربامج التدريبية عدد الطالب الفئة املستهدفة املكان
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 التدريبية

جممع التوجيري التعليمي 

 )اجملمعة(

 اساسيات احلاسب االلي -1 ( طالب80) ابتدائي

 مبادئ يف برنامج الرسام -2

 مبادئ يف برنامج الورد -3

 ساعات 5 ( أفراد10)

حرمة  متوسطة وثانوية

 )حرمة(

 اساسيات احلاسب االلي -1 ( طالب64) متوسط

 مبادئ يف برنامج الرسام -2

 مبادئ يف برنامج الورد -3

 ساعات 4 ( فرد11)

متوسطة امللك خالد 

 )متري( 

 اساسيات احلاسب االلي -1 ( طالب112) متوسط

 مبادئ يف برنامج الرسام -2

 مبادئ يف برنامج الورد -3

 ساعات 7 ( فرد17)

مدرسة الشعب االبتدائية 

 )الشعب(

 اساسيات احلاسب االلي -1 ( طالب25) ابتدائي

 مبادئ يف برنامج الرسام -2

 مبادئ يف برنامج الورد -3

 ساعة 2 ( أفراد6)

 ساعة 18 ( زائر 44) برنامج 12 (طالب 271)  اجملموع

 

 

 عدد الزوار عدد املتدربني الربامج التدريبية التاريخ اليوم

 120 82 االنرتنت هـ21/6/1435 االثنني

 100 52 مقدمة االنرتنت والبوربوينت هـ22/6/1435 الثالثاء

 95 63 الوورد والبوربوينت هـ23/6/1435 األربعاء

 315 197 إمجالي

 

 إحصائية باملستفيدين من برامج احلافلة خالل الشهر األول

 إمجالي املستفيدين زائر متدرب

399 300 699 

 

إحصائية باملستفيدين من برامج احلافلة خالل الشهر الثاني تغطية حمافظة الزلفي والغاط 

 وحوطة سدير...
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 إمجالي املستفيدين زائر متدرب

370 250 620 

 إحصائية عامة باملستفيدين من خدمات املشروع خالل شهرين

 جمموع املستفيدين زائر متدرب

769 550 1319 

 

 هـ1435/1436العام اجلامعي إحصاءات حول برامج املشروع خالل 

 

 الجهة
 عدد المستفيدين  

 إجمالي
 زائر متدرب تاريخ الدورة

 1205 350 855 30/4/1436-18 محافظة رماح

 145 25 120 6/6/1435 رماح -كلية العلوم والدراسات االنسانية 

 130 30 100 7/6/1435 مجمع التويجري التعليمي )المجمعة(

 160 30 130 8/6/1435 متوسطة وثانوية حرمة )حرمة(

 46 21 25 9/6/1435 متوسطة الملك خالد )تمير( 

 92 47 45 18/6/1435 مدرسة الشعب االبتدائية )الشعب(

 103 22 81 12/11/1435 المعهد العلمي بالمجمعه

 139 45 94 3/9/1435 مركز حياة بالمجمعة 

 173 97 76 4/9/1435 روضة سديرنادي 

 923 403 520 24/6/1435-21 نادي االرطاوية الصيفي

 56 30 26 26/1435-25 ملتقى سعداء بالمجمعة 

 69 23 46 19/1/1435 ادارة االوقاف والدعوة واالرشاد بالمجمعة 

 79 29 50 18/2/1436 سجن الزلفي 

 124 40 84 24/2/1436-23 مدرسة تميم الداري لتحفيظ القران بمحافظة المجمعة 

 46 20 26 30/2/1436 سجن المجمعة

 175 45 130 2/3/1436-1 مدرسة االمام الشافعي االبتدائية بمحافظة المجمعة 

 94 25 69 14/6/1436 متوسطة بن تيميه بالمجمعة 

 72 29 43 3/6/1436 مدارس منار األهلية بالمجمعة

 78 28 50 23/3/1436 الضمان اإلجتماعي بالزلفي

 299 100 199  14/5/1436-12 أسبوع المرور الخليجي بمحافظة المجمعة 

 166 70 96 18/2/1436 حوطة سدير-كلية علوم الدراسات االنسانية

 4374 1509 2865   االجمالي

 

 

 

 إحصاءات الحافلة اإللكترونية المتنقلة لعدد المستفيدين 

 الجهة
 عدد المستفيدين

 إجمالي
 زائر متدرب
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 1205 350 855 محافظة رماح

 2129 786 1343 محافظة المجمعة 

 166 70 96 مدينة حوطه سدير 

 157 57 100 مدينة الزلفي 

 160 30 130 مدينة تمير 

 46 21 25 مدينة الشعب 

 139 45 94 مدينة روضة سدير

 130 30 100 مدينة حرمة

 173 97 76 مدينة االرطاوية

 4305 1486 2819 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جشهادة كمربيد: (2-2-1-3)

 تعريف بالشهادة:

منح للملتحقني ُت"(CIEهيئة االمتحانات الدولية يف جامعة كامربدج )شهادة معتمدة من "

 ITة املعلومات )على متطلبات شهادة "كامربيدج الدولية لتقني وذلك للتدريببالربنامج 
skills ) 

 . أهمية الشهادة:2

 االعرتاف الدولي : أ / 
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("، IT skills) جكامربيد بشهادة"تعرتف العديد من احلكومات واملؤسسات الدولية 

دولة(، كما أنها متثل جواز سفر تعليمي يلقى قبواًل يف  150حيث أن الشهادة معتمدة يف )

 عامل األعمال، 

 :اعتماد الشهادةب / 

املؤسسة العامة وزارة التعليم العالي ووزارة الرتبية والتعليم واعتماد الشهادة من قبل مت 

املدنية ليتم بالتالي اعتمادها يف  للتدريب التقين واملهين وكذلك من قبل وزارة اخلدمة

 باقي قطاعات الدولة احلكومية واخلاصة.

 . أهداف الشهادة:3

تأهيل اخلرجيني للحصول على شهادات دولية، ومنحهم شهادات معتمدة تليب  أ.  

 احتياجات  سوق العمل احمللي.

يتيح هلم تطوير قدرات ومهارات املوظفني يف القطاعات احلكومية واألهلية، مما ب. 

 فرص الرتقي الوظيفي.

رفع إنتاجية املوظفني يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص، وتعزيز الكفاءة املهنية ج. 

 لديهم.

 

 

 

 جدول ) (

 هـ1434/1435خالل العام اجلامعي  كامربيدج من شهادة باملستفيدين إحصاءات

عدد  الفرع م

 املتدربني

عدد اخلرجيني 

الذين استلموا 

عدد الطالب اللذين لديهم 

 بعض االختبارات

وضع العنوان والرقم التسلسلي للجدول [: H1] تعليق عليه
 أعلى الجدول
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 شهادات

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 7 2 0 14 12 34 اجملمعة 1

 0 2 0 6 0 8 الزلفي 2

 26 0 0 0 26 0 رماح  3

حوطة  4

 سدير

11 47 0 0 0 0 

 33 4 0 20 85 53 اجملموع

 

 

 هـ1434/1435خالل العام اجلامعي اإلمجالي العام للمستفيدين من شهادة 

 

 جمموع نساء رجال

85 53 138 

 

 هـ1435/1436خالل العام اجلامعي  كامربيدج من شهادة باملستفيدين إحصاءات

 

 عدد اخلرجيني اللذين استلموا شهادات عدد املتدربني الفرع م

 نساء رجال نساء رجال

  12 33 40 المجمعة 1

وضع العنوان والرقم التسلسلي للجدول [: H2] تعليق عليه
 أعلى الجدول



 

35 
 

  13 50 34 حوطة سدير 4

  25 83 74 المجموع

 

 هـ1435/1436خالل العام اجلامعي اإلمجالي العام للمستفيدين من شهادة 

 جمموع نساء رجال

74 83 157 

 

برنامج تأهيل القيادات اإلدارية بوكالة شؤون املطبوعات بوزارة الشؤون : (2-2-1-4)

 اإلسالمية

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثًا
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 رابعًا
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 ثالثًا

 وآليات التغلب عليها املشكالت 

 التطويرية املستقبلية  الرؤى

 للعمادة 
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 أواًل: املشكالت وآليات التغلب عليها

هـ. وقد مت 1434/1435واجهت العمادة بعضًا من التحديات واملشكالت خالل العام اجلامعي 

 اقرتاح بعض احللول ملواجهة تلك التحديات

اإلجراء الذي اختذته العمادة  املقرتحة للتغلب على املشكالتاآلليات  املشكالت

 هـ1435/1436خالل العام 

احلاجة إىل املزيد من الكوادر 

األكادميية يف العمادة ووكالة الربامج 

 اجملتمعية والتدريب.

التنسيق مع الكليات واألقسام األكادميية بشأن  -

استقطاب أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية يف 

 التخطيط والتنفيذ والتقويم للربامج اجملتمعية

تفعيل نظام إعارة إعضاء هيئة التدريس من األقسام  -

 (1+3األكادميية للعمادات املساندة ضمن نظام )

-  

احلاجة إىل تدريب العاملني يف العمادة على 

 بعض املهارات الالزمة لتنفيذ خطة العمادة.

بالعمادة، التوسع يف الربامج التدريبية للعاملني  -

خاصة فيما يتعلق بالربامج التدريبية على رأس 

 العمل.

-  

ضعف ثقافة اجملتمع  باحملافظات املشمولة 

خبدمات اجملتمع حنو التدريب وخاصة 

 برامج تطوير الذات.

التوسع يف الربامج التوعوية ألفراد اجملتمع حنو  -

 العمل التطوعي وخدمة اجملتمع ونشر ثقافة التدريب

-  

ضعف آليات التواصل بني العمادة 

 واملؤسسات املعنية خبدمة اجملتمع 

بناء شراكات جمتمعية مع جلان التنمية االجتماعية  -

 باحملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة

 

-  

التنسيق بني العمادة والكليات بشأن 

 االستفادة من أعضاء هيئة التدريس

اجملتمع إعداد تصور لتفعيل االستفادة من وحدات خدمة 

 بكليات اجلامعة

 

 

 

 هـ1435/1436مشكالت حديثة طرأت خالل العام اجلامعي 



 

39 
 

 اآلليات املقرتحة للتغلب على املشكالت املشكالت

 -  

 -  

 -  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيًا: مشروعات ومبادرات مستقبلية:

  مشروع تنمية األسر الفقرية يف اجملتمع احمليط باجلامعة -1

زيادة دخل هذه األسر جبهود ذاتية يقوم عليها أفراد األسرة الفقرية يهدف املشروع الي 

ويكون دور العمادة اجتاه تعزيز ذلك من خالل إقامة مشروعات تنموية وورش عمل ودورات 

 تدريبية يف اخلياطة وتطريز املالبس ، أو إقامة مشروع تصنيع املواد الغذائية البسيطة.
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در البشرية املدربة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام وميكن للعمادة ان تستفيد من الكوا

 االقتصاد املنزلي باجلامعة لتحقيق مثل هذه املشاريع. 

 مشروع تنمية الصناعات الصغرية يف اجملتمع -2

يهدف املشروع إىل تنمية الصناعات الصغرية اليت حتتاجها الصناعات الكبرية بعد أنشاء 

بفتح التدريب على إقامة مثل هذه الصناعات  مدينة سدير الصناعية حيث تقوم العمادة

الورش  –ورش لف املوتورات الكهربائية  –ومنها على سبيل املثال : وورش اخلارطة 

 االلكرتونية الصالح االجهزة االلكرتونية .

 علما بان مدة هذه الدورات ال تتجاوزر شهرين او ثالث شهور -
ة القامة هذه الدورات من اساتذة وميكن للعمادة ان تستفيد من من الكوادر املدرب -

 كلية اهلندسة حيث يتوفر عدد من املتخصصني.

 مشروع املدينة والقرية الصحية -3

يهدف هذا املشروع الي نشر التوعية الصحية خاصة ان املنطقة احمليطة باجلامعة تعاني  

إقامة من أمراض احلساسية والغبار الذي يستمر فرتة طويلة ويكون دور العمادة اجتاه ذلك 

وكذلك دراسة  –الربامج الصحية اليت توعي افراد اجملتمع للمحافظة علي البيئة 

 املشكالت الصحية املتوطنة يف البيئة .

 وميكن للعمادة االستفادة من أساتذة كلية الطب والعلوم الصحية يف إقامة هذا امل -

  وحدة لتقديم االستشارات اجملتمعية مشروع  -4

 للمؤسسات اخلدمية واخلريية وامليدانية وغريها.إجراء البحوث تهدف إىل 

 واقع ما مت من مشروعات

 ثانيًا: املبادارات

 التوعية من تعاطي املخدرات . -مبادرة اجتاه  -1

 قضية انتشار العنوسة يف اجملتمع. -مبادرة اجتاه حل   -2
 زيادة حاالت الطالق بني الشباب حديثي الزواج كيف وملاذا. -مبادرة اجتاه  -3
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 قضايا العرقية والقبلية. -اجتاه مبادرة  -4
 مبادرات للعمل التطوعي واالنساني. -5
 تنشيط وتفعيل دور اجلمعيات اخلريية واألهلية. -6

 واقع ما مت من مبادرات 

- - - - - - - - - - - -  

 مبادرات مستحدثة 

- - - - - - - - - - - - 


