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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 اجملتمع خدمة لعمادة السنوي التقرير هذا

 األكادميي العام اللخ العمادة قدمتها اليت الجنازا وحمطات الربامج ألهم العمادة خدمات من

 من العمادة سعت ليتا واالتفاقيات والربامج طةاألنش كافة الدليل يف يربز حيث هـ،1436-1437

 والشراكة املسؤولية زتعزي وهو للجامعة السرتاتيجيةا اخلطة من السابع اهلدف لتنفيذ خالهلا

 .االجتماعية

 مشاركتها إظهار إىل"  رالتقري 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

 متكامل بشكل"  التقرير اهذ" تقديم يف املستمر التعليمو اجملتمع خدمة عمادة من وحرصًا      

" رالتقري" هذا أصدر قد العمل قفري فإن اجملتمعية وظيفتها يةتأد يف يساهم مبا اجلامعة تطلعات يواءم

 .اجملتمع مةخد يف اجلامعة وتطلعات كاناتإلم والتعارف التواصل آليات تسهيل بهدف

 

 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

 األهداف العامة للعمادة 

 .تنمية قدرات أفراد اجملتمع •

 .التوسع يف فرص التعليم اجلامعي •

 .توثيق الروابط بني اجلامعة واجملتمع •

 .مواكبة التطور يف التعليم اجلامعي •
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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

 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 
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 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

 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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 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 

على ج الرباموكانت هـ     1436/1437اجلامع   للعامل قامت العمادة  اصتح ااب القبول خال حيث 

 الةحو التال  :

 هـ1437/1438جلامعي  البكالوريوس بنظام التجسري للعام ا برامج ( 2-1-1)

 الفئة مقر التنفيذ مسمى الربنامج
الكلية املشرفة على 

 الربنامج

 بكالوريوس علوم التمريض
 طالب اجملمعة

 ةالتطبيقيكلية العلوم الطبية 

 طالبات اجملمعة

 طالب اجملمعة بكالوريوس تقنية األجهزة الطبية

 بكالوريوس املختربات الطبية
 طالب اجملمعة

 طالبات اجملمعة

 طالب اجملمعة بكالوريوس العالج الطبيعي

بكالوريوس هندسة قوى وآالت ) مستمر من أعوام 

 سابقة(
 كلية اهلندسة طالب اجملمعة

 بكالوريوس علوم احلاسب واملعلومات

 ) مستمر من أعوام سابقة( 

 طالب الزلفي

 كلية علوم الزلفي

 

 طالب الرياض

 طالبات الرياض

حفر 

 الباطن
 طالب
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  بكالوريوس إدارة االعمال مسار إدارة املوارد البشرية

 ) مستمر من أعوام سابقة( 

 

حوطة 

 سدير
 طالب

كلية العلوم والدراسات 

 اإلنسانية حبوطة سدير
 طالب الرياض

حفر 

 الباطن
 طالب

 كلية إدارة األعمال طالب اجملمعة ) مستمر من أعوام سابقة( اسبةبكالوريوس احمل

) مستمر  بكالوريوس إدارة األعمال مسار إدارة مالية

 من أعوام سابقة( 
 كلية إدارة األعمال طالب اجملمعة

والتعليم املستمر  لتجسري اليت تقدمها عمادة خدمة اجملتمعبرامج البكالوريوس بنظام امما سبق يتضح أن       

لى اجلانب نظري واجلانب التطبيقي مع الرتكيز عخالل العام اجلامعي احلالي تنوعت تجاالتها بني اجلانب ال

 :كد ذلك اإلحصائية التاليةالعملي التطبيقي وفقًا لتوجهات وزارة التعليم العالي ويؤ

 (1جدول )

تمع والتعليم قية التى تقدمها عمادة خدمة اجملمن اجلدول السابق يتضح أن الربامج العملية التطبي

 مج النظرية.  املستمر خالل العام اجلامعي احلالي أكثر من الربا

 فقًا للمجاالت العلمية( نسب تنفيذ برامج البكالوريوس بنظام التجسري و1شكل ) 

 

اجملتمع والتعليم  ة التطبيقية اليت تقدمها عمادة خدمةامج العمليمن الشكل السابق  يتضح أن الرب

 مج النظرية.املستمر خالل العام اجلامعي احلالي أكثر من الربا

البرامج العملية 
التطبيقية

66.7%

البرامج النظرية
33.3%

 عملية من الربامجنسبة الربامج ال      الربامج إمجالي         ج النظريةالربام         لعملية التطبيقيةالربامج ا        

6 3 9 66.7% 
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 هـ1437/1438الدبلومات  للعام اجلامعي رامج (  ب2-1-2)

 (1جدول )

 هـ1437/1438برامج  الدبلومات  للعام اجلامعي

 ( 2جدول )

 امج املنفذةنسب تنفيذ برامج الدبلومات  وفقًا لنوعية الربيوضح 

تمع والتعليم ا  اليت تقدمها عمادة خدمة اجملمن اجلدول السابق  يتضح أن برامج الدبلومات العلي

 التأهيلية.مج املستمر خالل العام اجلامعي احلالي أكثر من الربا

 مج املنفذة( نسب تنفيذ برامج الدبلومات  وفقًا لنوعية الربا2شكل )

 

 ت التأهيلية.لدبلومات العليا مقارنة بالدبلومازيادة الطلب من أفراد اجملتمع على امن املالحظ 

الدبلومات العليا
60%

ةالدبلومات التأهيلي
40%

 التنفيذمقر  الكلية املنفذة الربامج م

1 
 دبلوم احملاماة

 )دبلوم عالي(
 لغاطاإلنسانية با كلية العلوم والدراسات

 الرياض 

 

2 
 بيةدبلوم اإلدارة املكت

 )دبلوم تأهيلي(
 حفر الباطن كلية اجملتمع

3 
 دبلوم شبكات )سيسكو(

 ام سابق)دبلوم تأهيلي( من ع
 حفر الباطن كلية اجملتمع

4 
 يةدبلوم املوارد البشر

 )دبلوم عالي(

وطة اإلنسانية حب كلية العلوم والدراسات

 سدير
 ر الباطنحف –الرياض 

 اجملمعة كلية اجملتمع

 لزلفيا -اجملمعة  ة والزلفي كلييت الرتبية باجملمع دبلوم الرتبية العام 5

 تأهيليةنسبة الدبلومات ال العليا الدبلوماتنسبة  ت املنفذةالدبلوماإمجالي  يةالدبلومات التأهيل لعليااالدبلومات 

3 2 5 60% 40% 
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 (3جدول )

 هـ1434/1435/1436/1437مقارنة إحصائية بني الربامج املنفذة ما بني عامي 

 هـ1436/1437العام اجلامعي  هـ1435/1436العام اجلامعي  هـ1434/1435العام اجلامعي 

 موعاجمل ومدبل يوسبكالور عتجمو ومدبل يوسبكالور موعاجمل ومدبل يوسبكالور

8 6 14 12 13 25 8 5 13 

احملددة ظام التجسري بنو برامج البكالوريوس   اجلدول السابق يعرب عن التوسع يف برامج الدبلومات

 العالي تبعاًً لنوعيتها توافقًا مع توجهات وزارة التعليم

 ( القبول والتسجيل بربامج التعليم املوازي2-1-3)

 (4جدول )

 هـ1437/1438" للعام اجلامعي إحصائية عن القبول بربامج التعليم املوازي " جتسري

 مسمى الربنامج
مقر 

 التنفيذ
 الفئة

عدد املسجلني 

 إلكرتونيًا
 عدد املقبولني

 

الكلية املشرفة على 

 الربنامج

بكالوريوس علوم 

 التمريض

 45 544 طالب اجملمعة

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية

 27 416 طالبات اجملمعة

بكالوريوس تقنية 

 األجهزة الطبية
 طالب اجملمعة

139 32 

بكالوريوس 

 املختربات الطبية

 40 193 طالب اجملمعة

 20 37 طالبات اجملمعة

بكالوريوس العالج 

 الطبيعي
 طالب اجملمعة

100 25 

 . ج البكالوريوس بنظام التجسريمن اجلدول السابق يتضح حاجة  أفراد اجملتمع لربام
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 (5جدول )

 ام التجسريمعدل االستيعاب للمتقدمني بربامج البكالوريوس بنظ

 نسبة القبول مقبول متقدم

1429 189 13.22% 

ملنفذة  فراد اجملتمع ضمن الربامج امما سبق يتضح حتقيق العمادة ملؤشر استيعاب أ

 .خطة آفاق وبالتالي حتقيق مسار القبول واالستيعاب ضمن

 (6جدول )

 هـ1437/1438للعام اجلامعي  " بلوماتدإحصائية عن القبول بربامج التعليم املوازي " 

 

 جملتمع لربامج الدبلوم.ة  أفراد امن اجلدول السابق يتضح حاج

 فذةالكلية املن الربامج م
املسجلني عدد 

 إلكرتونيًا
 نفيذمقر الت الفئة عدد املقبولني

1 
 ةدبلوم احملاما

 )دبلوم عالي(

 كلية العلوم

ة إلنسانيوالدراسات ا

 بالغاط

 طالب 32 101
 الرياض 

 

2 
 املكتبية دبلوم اإلدارة

 ()دبلوم تأهيلي
 عكلية اجملتم

 طالب 12 113
 اطنحفر الب

3 
 البشرية دبلوم املوارد

 (عالي)دبلوم 

 كلية العلوم

ة إلنسانيوالدراسات ا

 حبوطة سدير

 الرياض  طالب 55 162

حفر    طالب 10 112

 الباطن

 اجملمعة طالب 13 84 عكلية اجملتم

 العام دبلوم الرتبية 4
ية كلييت الرتب

 لزلفي باجملمعة وا

 طالب 40 61
  اجملمعة

 تطالبا 26 34

 طالب 96 114
 الزلفي

 تطالبا 10 15
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 (7جدول )

 هـ1437/1438لعام اجلامعي ل معدل االستيعاب للمتقدمني بربامج الدبلوم

 نسبة القبول مقبول متقدم

796 294 36.93% 

 ادة.وتعترب نسبة القبول مناسبة وفق  خطة القبول بالعم

 (8جدول )

 يمية خالل اخلمسة أعوام اجلامعيةأعداد املتقدمني واملقبولني بالربامج التعلتطور 

 امعيالعام اجل

متقدم 

وس  للبكالوري

 ريبنظام جتس

مقبول 

يوس بالبكالور

 ريبنظام جتس

 لوماتمقبول دب لوماتمتقدم دب

1433/1434 3736 250 1729 1430 

1434/1435 2275 801 8067 1439 

1435/1436 2980 1078 3564 1702 

1436/1437 947 305 1932 - 

1437/1438 1429 189 796 294 

 

لتجسري  برامج البكالوريوس بنظام امعدل االستيعاب يف اخنفاضمما سبق يتضح 

 م العالي.متشيًا مع توجهات وزارة التعلي أيضًاواخنفاضه يف برامج الدبلومات 
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 ( الربامج التدريبية واجملتمعية2-2)

 الربامج التدريبية:  (2-2-1)

 (9جدول )

 هـ 1436/1437يوضح عدد الربامج التدريبية اليت قدمتها العمادة 

 اإلجمالي
 1436/1437 العمادة قدمتهاالتدريبية التي  البرامجعدد 

 المجمعة الزلفي حوطة سدير الغاط رماح

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث 84

1 2 2 2 3 10 15 5 29 15 

ت واملدن املشمولة ها التدريبية لتشمل مجيع احملافظايتضح من اجلدول السابق على توسع العمادة يف براجم

 ملنفذة.خبدمات اجلامعة، برغم التباين يف أعداد الربامج ا

 ( 10جدول )    

 ج التدريبيةالتطور يف  أعداد الرباموضح نسبة ي

32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 

18 23 51 68 84 

 ادة.لربامج التدريبية التى نفذتها العميتضح من اجلدول السابق الزيادة املطردة يف أعداد ا

 (10كل ) ش                                                              

 ج التدريبيةالتطور يف  أعداد الرباموضح نسبة ي

 

 لعمادة.عداد الربامج التدريبية التى نفذتها االزيادة املطردة يف أيتضح من الشكل السابق 
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 (  11جدول  ) 

 ج التدريبيةالتطور يف  أعداد املستفيدين الرباموضح نسبة ي

32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 

218 350 2016 2107 2311 

 ية التى نفذتها العمادة.التدريب ملستفيدين بالربامج يتضح من اجلدول السابق الزيادة املطردة يف أعداد ا

 (  11)   شكل 

 التدريبية لربامجا املستفيدين أعداد  يف التطور نسبة وضحي

 

 ى نفذتها العمادة.ملستفيدين بالربامج  التدريبية التيتضح من الشكل السابق الزيادة املطردة يف أعداد ا
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 الربامج اجملتمعيةً:  (2-2-2)

 ( 12جدول ) 

 هـ 1437ادة لعام الربامج واألنشطة اجملتمعية اليت قدمتها العميوضح عدد 

 اإلجمالي
 المجتمعية التي تقدمها العمادة واألنشطة عدد البرامج

 هـ1437
 المجمعة الزلفي حوطة سدير الغاط رماح

70 5 13 10 5 37 

حملافظات واملدن املشمولة اها اجملتمعية لتشمل مجيع يتضح من اجلدول السابق على توسع العمادة يف براجم

 ملنفذة.خبدمات اجلامعة، برغم التباين يف أعداد الربامج ا

 ( 12)  شكل

 هـ 1437لعام  يوضح عدد الربامج واألنشطة اجملتمعية اليت قدمتها العمادة

 

 

املشمولة واملدن  ا اجملتمعية لتشمل مجيع احملافظاتيتضح من الشكل السابق على توسع العمادة يف براجمه

 ملنفذة.خبدمات اجلامعة، برغم التباين يف أعداد الربامج ا

 (13جدول )

 معيةالربامج اجملتأعداد التطور يف وضح نسبة ي

32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 

2 5 8 22 70 

 العمادة.نفذتها  طور تنفيذ الربامج  اجملتمعية التىيتضح من اجلدول السابق الزيادة املطردة يف نسبة ت
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 ( 13)  شكل 

 اجملتمعية الربامج يف التطور نسبة وضحي

 

 فذتها العمادة.ور تنفيذ الربامج  اجملتمعية التى نيتضح من الشكل السابق الزيادة املطردة يف نسبة تط

 (14جدول )  

 هـ1436/1437للعام الجامعي  المستفيدين من البرامج المجتمعيةعدد 

 اإلجمالي

 1437من البرامج المجتمعية  المستفيدين عدد 
مستفيدو ملتقى 

المسؤولية 

االجتماعية وندوة 

 العمل التطوعي

حوطة  الغاط رماح

 سدير

 المجمعة الزلفي

1669 650 89 220 250 178 282 

 ى نفذتها العمادة.ملستفيدين بالربامج  اجملتمعية التيتضح من اجلدول السابق الزيادة املطردة يف أعداد ا
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 (14)   شكل

 هـ1436/1437للعام الجامعي المستفيدين من البرامج المجتمعية  عدد 

 

 ى نفذتها العمادة.ملستفيدين بالربامج  اجملتمعية التيتضح من الشكل السابق الزيادة املطردة يف أعداد ا

 (15جدول )

 ج اجملتمعيةالتطور يف أعداد املستفيدين  الرباموضح نسبة ي

32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 

212 345 390 412 1669 

سنوات اخلمس األخرية ين بالربامج  اجملتمعية مقارنة باليتضح من اجلدول السابق التطور  يف أعداد املستفيد

 التى نفذتها العمادة.
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 (  15شكل ) 

 الربامج اجملتمعيةبوضح نسبة التطور يف أعداد املستفيدين  ي

 
 

نوات اخلمس األخرية ن بالربامج  اجملتمعية مقارنة بالسيتضح من الشكل السابق التطور  يف أعداد املستفيدي

 نفذتها العمادة. اليت
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 مركز التدريب اجملتمعي النسوي(2-2-3)

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، 
 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

 



 

25 

 

 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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الدراسي  دريب اجملتمعي النسوي خالل الفصلالتالربامج املنفذة من خالل مركز 

 هـ. 1436/1437الثاني للعام اجلامعي 

   (16جدول )

 مـســــار اللغه االنجليزية
 

 عدد المتدربات ناريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج

-التهيئة الختبار االيلتس 

1- 

 7 1437/  1/  12 شهر

-التهيئة الختبار االيلتس 

2- 

 10 1437/  2/ 17 شهر

 34  1437/  6/  25 شهر اللغة االنجليزية محادثة

 14 1437/  7/  17 اسبوعين اللغة االنجليزية قواعد

 65   المــجــموع

 إلجنليزية التى نفذتها العمادة.يتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار اللغة ا

 (  17)جدول 

 مـســــار تــطويــر الــذات
 

 عدد المتدربات تاريخ التنفيذ المدة الزمنية البرنامجاسم 
سيكولوجية الشخصية 

 )الزلفي (

 100 1437/  2/  6 يوم واحد

 23 1437/ 6/ 27 يومين -1-رحلة إلى التغيير 

 84 1436/  11/  29 يومين قـيادة الـذات

استراتيجيات تطوير الذات           

 -اسبوع الخريجة  –

 70 1436/  12/  28 أيام 5

 33 1437/  1/ 23 يومين -2-رحلة إلى التغيير 

 310   المــجــــموع

 ر الذاتي التى نفذتها العمادة.يتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار التطوي

 (  18)جدول 

 مـســــار برامـج األســرة
 

 عدد المتدربات تاريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج
الذهبية لبناء السنوات 

 الشخصية

 5 1437/ 5/  14 يومين

السنوات الذهبية لبناء 

 الشخصية

 16 1437/  6/ 13 يومين

بوصلة الشخصية في 

 -1-الحياة الزوجية 

 68 1437/  5/  5 يوم واحد
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فرط الحركة وتشتيت 

 االنتباه

 48 1436/  8/  15 يومين

بوصلة الشخصية في 

 -2-الحياة الزوجية 

 16 1437/  7/  25 يوم

 173   المــــجـــموع

 ألسرة التى نفذتها العمادة.يتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار برامج ا

 (  19)جدول 

 مـســــار البرامج اإلدارية
 

 عدد المتدربات تاريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج
حل المشكالت واتخاذ 

 القرارات

 20 1437/ 4/ 22 يومين

السكرتارية والمهارات 

    -1-اإلدارية      

 27 1437/ 4/ 14 أيام 5

السكرتارية والمهارات 

 2-اإلدارية    

 34 1437/  2/   17 أيام 5

السكرتارية والمهارات 

 -3-اإلدارية     

 25 1437/  5/ 28 أيام 5

السكرتارية والمهارات 

 -4-اإلدارية     

 26 1437/  11/  18 أيام 5

السكرتارية والمهارات 

 -5-اإلدارية     

 30 1537/ 8/ 23 أيام 5

 162   المـــجمــوع

 ج اإلدارية اليت نفذتها العمادة.يتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار الربام

 (  20جدول )
 مـســــار التفكــــيــــر

 

 عدد المتدربات تاريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج
 21 1437/  1/ 13 يومين بوصلة الـتفـكير

 21   المـــجــموع

 نامج.تفكري وقلة أعداد املستفيدين بالربيتضح من اجلدول السابق عدم تنوع الربامج مبسار ال

 (  21جدول )

 مـســــار البـرامـج الـتعليميـة

 

 عدد المتدربات تاريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج
البيئة المادية رياض   

 األطفال

 18 1437/  7/  24   أيام 3

 60 1436/  12/  39 يومين الخرائط الذهنية

 دورة الرياضيات 

 الدوال المثلثية

 45 1437/  11/  5 ـيام 3
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 دورة الرياضيات

 الكامل والتقاضل

 30 1437/  11/  8 أيام 3

 31 1437/  28 يوم القدرات

 184   المــــجـــموع

 ج التعليمية التى نفذتها العمادة.يتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار الربام

 (  22جدول )

 مـســــار فعاليات باالشتراك مع جـهات اخرى
 

 مالحظـــة تاريخ النفيذ عدد المتدربات المدة الزمنية اسم البرنامج

المدربين في  دإعدا

 التطوع
 مؤسسة األميرة العنود الخيرية 1437/  5/  28 18 أيام 5

برنامج التوعية بسرطان 

 القولون
 1437/ 2/  27 120 يومين

لجنة التنمية األجتماعية ومؤسسة األميره 

 نورة بنت محمد

ورشة عمل التحليل 

 البيئي لمدينة المجمعه
 1437/ 2/  27 90 يومين

لجنة التنمية األجتماعية ومؤسسة األميره 

 نورة بنت محمد

استضافة معرض أسماء 

 هللا الحسنى
 بالتعاون مع مكتب الدعــــوة 1437/  5/ 7 300 أيام 3

   528  المــجمــوع

زيادة  أعداد املستفيدين و عاليات باالشرتاك مع جـهات اخرىفيتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار 

 هلذا املسار التى نفذتها العمادة.

 (  23جدول )

 الحاســـبمـســــار 

 مالحظـــة تاريخ التنفيذ عدد المتدربات المدة الزمنية اسم البرنامج

كامبردج 

 -1-المجمعة 
  2/1437/  17ابتدأ من  18 أشهر 3

كامبردج 

 -2-المجمعة 
  2/1437/  17ابتدأ من  22 أشهر 3

   18 أشهر 3 كامبردج الزلفي

   58  المجموع

 

 لى مقرين فقط وهما اجملمعة والزلفي.الربنامج عيتضح من اجلدول السابق اقتصار 

 (  24جدول )

 هـ1436/1437م عدد املتدربات بالربامج التدريبية خالل عا

 عدد المتدربات البرنامج

 65 اللغة االنجليزية
 58 الحاسب االلي
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 78 التعليمية
 310 تطوير الذات

 132 األسرة
 21 التفكير
 162 اإلدارية

 528 جهات اخرىاالشتراك مع 

 1354 اإلمجالي

  إىل اخلدمات التدريبية  وصولل من قبل العمادة املستهدفة أهداف اخلطة حتقيقيتضح من اجلدول السابق 

 .ملقدمةااملستقبل من خالل تنوع الربامج  يف  ، وتأمل العمادة فى زيادة ذلكمتدربة 1354

 (  25جدول )

 االيت مت تنفيذهالتدريبية ج إحصـــائية عـــامة مبجمـــوع الرباميوضح 

 المسار
 عدد المتدربات عدد البرامج

1435 1436 1437 1435 1436 1437 

 65 80 35 4 4 4 اللغة االنجليزية

 58 80 12 3 2 2 الحاسب االلي

 78 102 92 5 3 4 التعليمية

 310 356 175 5 9 4 تطوير الذات

 132 38 61 4 1 1 األسرة

 21 - - 1 - - التفكير

 162 - - 6 - - اإلدارية

االشتراك مع جهات 

 اخرى
- - 4 - - 528 

 1354 656 375 32 19 15 المجموع

فذتها العمادة مقارنة ات  وعدد الربامج  التدريبية اليت نيتضح من اجلدول السابق التطور  يف أعداد املستفيد

 األخرية.بالسنوات الثالث 

 (  26جدول )

 ألعوام الثالثة األخريةخالل االتدريبية  تطور عدد الربامج

 15 1435 /1434اجلامعي  العام

 19 1436/  1435العام اجلامعي 

 32 1437/ 1436العام اجلامعي 
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الثالث  قارنة بالسنواتم لتدريبية اليت نفذتها العمادةيتضح من اجلدول السابق التطور  يف عدد الربامج  ا

 األخرية.

 (  26) شكل

 عوام الثالث األخريةيوضح تطور عدد الربامج التدريبية خالل األ

 

قارنة بالسنوات الثالث م تدريبية اليت نفذتها العمادةيتضح من الشكل السابق التطور  يف عدد الربامج  ال

 األخرية.

 (  27جدول )

 ثالثة األخريةخالل األعوام ال تطور عدد املتدربات

 أعداد المتدربات العام اجلامعي

 475 1435/ 1434العام اجلامعي 

 560 1436/  1435العام اجلامعي 

 1354 1437/ 1436العام اجلامعي 

 ثالث األخرية.مقارنة بالسنوات ال ملستفيدات يتضح من اجلدول السابق التطور  يف عدد املتدربات ا
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 (  27) شكل

 لثالثة األخريةاألعوام اتطور عدد املتدربات خالل 

 

وي سواء ات مركز التدريب اجملتمعي النسمن املالحظ الزيادة املطردة يف خمرج      

كمي يرجع ذلك يف سياسة التوسع العلى مستوى عدد الربامج أو أعداد املتدربات و

 دريب النسويليت متثلت يف افتتاح مركز للتللخدمات التدريبية اليت تقدمها العمادة، وا

، كما يب اجملتمعي النسوي باجملمعةبالزلفي ليعمل جنبًا إىل جنب مع مركز التدر

ة خبدمات ع الكليات واملناطق املشمولحتاول العمادة مشول اخلدمات التدريبية جلمي

 .كليات اجلامعةاجلامعة من خالل تفعيل وحدات خدمة اجملتمع ب
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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

 (  28جدول )

 ملناطق اجلغرافيةحسب ا التدريب اجملتمعي ةتطور عدد املستفيدين من خدمات حافل

 اإلجمالي

برامج حافلة التدريب والتعليم عدد المستفيدين من  
 1437االلكتروني المجتمعي 

مناطق 

-أخرى)تمير

-الشعب

 األرطاوية...(

 المجمعة الزلفي حوطة سدير الغاط رماح

4637 
790 
 

1205 30 258 225 2129 
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املناطق  وتنوع ي من خدمات حافلة التدريب اجملتمع  يتضح من اجلدول السابق التطور  يف عدد املستفيدين

 املشمولة خبدمات اجلامعة. اجلغرافية

 (  28) شكل

 غرافيةب اجملتمعي حسب املناطق اجلتطور عدد املستفيدين من خدمات حافلة التدري

 

املناطق  تنوع ون خدمات حافلة التدريب اجملتمعي م يتضح من الشكل السابق التطور  يف عدد املستفيدين 

 املشمولة خبدمات اجلامعة. اجلغرافية

 (  29جدول )

 حسب أعداد المستفيدين ريب اجملتمعيتطور أعداد املستفيدين من خدمات حافلة التد

 أعداد المستفيدين  العام اجلامعي

 4305 1436العام 

 4637 1437العام 

خالل العامني  ي من خدمات حافلة التدريب اجملتمع  يتضح من اجلدول السابق التطور  يف عدد املستفيدين

 السابقني.
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 (29) شكل

 أعداد المستفيدين حسب ة التدريب اجملتمعيتطور أعداد املستفيدين من خدمات حافليوضح 

 

الل العامني خن خدمات حافلة التدريب اجملتمعي م يتضح من الشكل السابق التطور  يف عدد املستفيدين 

 السابقني.

 آللي :ج الدولية للحاسب اشهادة كمربيد(: 2-2-5) 

 تعريف بالشهادة:

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

املعلومات  ة"كامربيدج الدولية لتقني وذلك للتدريب على متطلبات شهادةبالربنامج 

(ITskills).  

 . أهمية الشهادة:2

 االعرتاف الدولي : أ / 

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

1

4305

4637

1436العام  1437العام 
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("، IT skills) جكامربيد بشهادة"تعرتف العديد من احلكومات واملؤسسات الدولية 

 يف ر تعليمي يلقى قبواًلدولة(، كما أنها متثل جواز سف 150حيث أن الشهادة معتمدة يف )

 عامل األعمال، 

 :اعتماد الشهادةب / 

املؤسسة العامة م وليم العالي ووزارة الرتبية والتعليوزارة التعاعتماد الشهادة من قبل مت 

اعتمادها يف  املدنية ليتم بالتالي خلدمةللتدريب التقين واملهين وكذلك من قبل وزارة ا

 باقي قطاعات الدولة احلكومية واخلاصة.

 . 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.

 إجناز حققته العمادة بشأن شهادة كمربيدج 

معي م والتدريب اإللكرتوني اجملتيتمثل هذا اإلجناز يف اعتماد حافلة التعلي

 ملعلومات كمركز اختبارات لشهادة كمربيدج يف تقنية ا
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 (30) جدول

 خالل العام اجلامعي يدجيوضح إحصاءات عدد املتدربني  من شهادة كامرب

 هـ1436/1437

املناطق  وتنوع  دج املقدمة بشهادة كامربدمات اخلن م يتضح من اجلدول السابق التطور  يف عدد املتدربني 

من أعداد املتدربني، وأن مقر  أعداد املتدربات أكثرن املالحظ أن ، وماملشمولة خبدمات اجلامعة اجلغرافية

 .ألخرياألخرى أو املناطق اجلغرافية ا قراتالزلفي ال يوجد به متدربون ذكور مقارنة بامل

 

 

 

 

 

 اجملموع عدد املتدربني قراتامل م

  نساء رجال

 85 22 اجملمعة 1 107

 18 18 0 الزلفي 2

 32 17 15 رماح  3

 90 73 17 حوطة سدير 4

 247 193 54 اجملموع
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املناطق  وتنوع  دج املقدمة بشهادة كامربدمات اخلن م يتضح من الشكل السابق التطور  يف عدد املتدربني 

 املشمولة خبدمات اجلامعة. اجلغرافية

 

 

 

 

 ثالثًا 
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 ًاثالث

 ها.يفية التغلب علياملشكالت والصعوبات وك 

 موقف مؤشرات األداء 

  ملستقبلية للعمادةاالرؤى التطويرية. 
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 عليها  وكيفية التغلب خدمة اجملتمع اليت واجهت عمادةاملشكالت والصعوبات 

 االتغلب عليهأواًل: املشكالت وآليات 

هـ، وقد مت 1437/1438لعام اجلامعي واجهت العمادة بعضًا من التحديات واملشكالت خالل ا

 اقرتاح بعض احللول ملواجهة تلك التحديات

  

 

 

 ب على املشكالتاآلليات املقرتحة للتغل املشكالت م

1 
 ج جتسري فى ختصصاتاحلاجة اجملتمعية لفتح برام

 اإلنسانية.العلوم اإلدارية ووعلوم احلاسب واملعلومات 

 زارة التعليمالتواصل مع اجلهات املعنية بو

2 

وية ج الدبلومات الرتباحلاجة اجملتمعية لفتح برام

افظة من ابناء احمل كضرورة ملحة وخاصة للخرجيني

 اجلامعة. واحملافظات املشمولة خبدمات

زارة اخلدمة وو زارة التعليمالتواصل مع اجلهات املعنية بو

 املدنية.

3 
ض  العمادة على بعاحلاجة إىل تدريب العاملني يف

 ة العمادة.املهارات الالزمة لتنفيذ خط

اصة فيما لعاملني بالعمادة، خالتوسع يف الربامج التدريبية ل

 رأس العمل. يتعلق بالربامج التدريبية على

4 
مات ظات املشمولة خبدضعف ثقافة اجملتمع  باحملاف

 ات.برامج تطوير الذ اجملتمع حنو التدريب وخاصة

لعمل فراد اجملتمع حنو االتوسع يف الربامج التوعوية أل

 قافة التدريب.التطوعي وخدمة اجملتمع ونشر ث

5 
عنية ادة واملؤسسات املضعف آليات التواصل بني العم

 جملتمعبالعملية التعليمية وخدمة ا

لتنمية التعليم وجلان ات بناء شراكات تجتمعية مع إدارا

 لة خبدمات اجلامعة.االجتماعية باحملافظات املشمو

6 
ة من ات بشأن االستفادالتنسيق بني العمادة والكلي

 أعضاء هيئة التدريس.

مع ن وحدات خدمة اجملتإعداد تصور لتفعيل االستفادة م

 بكليات اجلامعة.

7 
 ملوازيربامج التعليم اعزوف اخلرجيني عن اإللتحاق ب

 ندسية.املدفوعة وخاصة الربامج اهل

ستثمار التعليم ووزارة اال خماطبة اجلهات املعنية بوزارة

 كاليف االدراسة.والصناعة أو جهة عملهم لتحمل ت

8 

تجال  مج نوعية جديدة فىحاجة أبناء اجملتمع إىل برا

حاجة تغريات املعاصرة والتعليم والتدريب فى ضوء ال

 سوق العمل.

الل طلبات سوق العمل من خامليدانى ومترصد الواقع  -1

 أدوات ومقاييس علمية مقننة.

ت لربامج وعقد شراكاالبحث عن جهات راعية لتلك ا -2

 معها.
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 موقف مؤشرات األداء

 ملحوظات

 ؤشرقيمة امل

 36/37عام 

 اسهملطلوب قيمؤشر األداء ا ملسؤولةا اجلهة

 (1031)    هـ1436 املسجلني عدد

 (619)  هـ1437 املسجلني عدد

 التعليم رةوزا لتوجهات ظرًان منو وليس فاضخنا معدل

 وعدم قطف واهلندسية لطبيةا التخصصات بفتح اخلاصة

 اخلدمة خطاب ىعل بناًء لرتبويةا  بالدبلومات القبول إتاحة

 املتاحة لربامجا طرح إىل اإلضافةب التعليم ووزارة املدنية

 .برسوم

 دمةخ عمادة 60%

 مالتعليو اجملتمع

 املستمر

 اعداد يف النمو معدل

 برامج يف املسجلني

 ستمرامل التعليم

 العنود مؤسسة مع برامج 6

  التعليم إدارة مع برامج 5

 املدني الدفاع مع برنامج

 املرور مع برنامج

 حركيًا املعاقني مجعية مع برنامج

 إنسان مجعية مع برنامج

 نشتتامل أمن إدارة مع برنامج

 ياخلري املستودع مع برنامج

 دمةخ عمادة 17

 مالتعليو اجملتمع

 املستمر

 السنوية الربامج عدد

 عم لتعاونوا للشراكة

 تمعاجمل مؤسسات

 .اصاخل والقطاع
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 لنسويا املركز خالل من خدمة 49

 العمادة خالل من خدمة 75

 دمةخ عمادة 123

 مالتعليو اجملتمع

 املستمر

 تعدد االستشارا

 ملقدمةا واخلدمات

 اعوقط لياحمل للمجتمع

 . االعمال

 تجًابرنا 72 حيص تثقيف برنامج 2+  تجتمعي برنامج 70

 77 لعدد

 عدلمب قسمًا

0.93 

 برناتجًا

 مقس لكل

 دمةخ عمادة

 مالتعليو اجملتمع

 املستمر

 لتثقيفا برامج عدد

 سبةن ملقدمةا اجملتمعي

 ماألقسا دعد ألمجالي

 دمةخ عمادة %18.34 1543عضوًا من إمجالي  283

 مالتعليو اجملتمع

 املستمر

 يئةه أعضاء نسبة

 لذينا ملوظفنيوا التدريس

 نشطةأ يف شاركوا

 عاجملتم ةخدم وبرامج

 دمةخ عمادة %1.5 18891طالب من إمجالي  282

 مالتعليو اجملتمع

 املستمر

 املشاركني الطلبة نسبة

 دمةخل طوعيةت أنشطة يف

 .اجملتمع

 10 قدم وقد الوطين والرتاث احةالسي نادي رعاية خالل من

  الصيفية زةاإلجا خالل متنوعة برامج

 دمةخ عمادة 10

 مالتعليو اجملتمع

 املستمر

 اتوالفعالي الربامج عدد

 فاظاحل تجال يف السنوية

 لثقايفا الرتاث على

 للمجتمع
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 املؤشرات:يف ضوء دة عمااملستقبلية لل الرؤى التطويرية

ت واملدن يئات واملؤسسات املعنية باحملافظااجملتمعية بالتعاون مع اهلتفعيل الربامج  -1

 .املشمولة خبدمات اجلامعة

 التوسع يف الربامج التطوعية. -2

 .خدمة اجملتمع هيئة التدريس يف تجال أعضاءتفعيل جائزة  -3
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 هـ1436/1437 عيمبادرات العمادة املنفذة خالل العام اجلام 

 مبادرة )معكم يف رباطكم( .1

 مبادرة بادر وحنن معك .2
 ألمرية العنود مبادرة اتفاقية اجلامعة مع مؤسسة ا .3
 ستودع اخلرييمشروع مجع األوراق بالتعاون مع امل .4
 اجملتمعية مشروع البوابة اإللكرتونية للربامج .5

 هـ1437/1438ل العام اجلامعي تنفيذها خال العمادة املزمعمبادرات  

 استكمال مبادرة معكم يف رباطكم .6
 مركز الشراكة اجملتمعية .7
  مركز دعم وتسويق االبتكارات  .8
  مركز قياس الرأي العام واالجتاهات .9

 مشروع تنمية قيم املواطنة .10
 2030مشروع توعية الشباب برؤية  .11

 

 


