
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اخلطة العامة



اجلهة املسؤولة  آلية التنفيذ أهداف املبادرة املبادرة التوصية رقم التوصية

 باجلامعة

 اجلهة املساندة

4 

أعداد الدعاة املؤهلني , مبا يتواءم السعي لزيادة 

واحتياجات اجملتمع يف قضايا األمن وغريها , 

وإقامة برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم وتنمية 

مهارات اإلقناع والتأثري لديهم يف دعوة الشباب , 

  .....وتبصريهم

 توقيع اتفاقية

مع وزارة 

الشؤون 

 االسالمية....

تأهيل الدعاة يف  -

 الفكري.األمن  

تنمية مهارات  -

 لدى الدعاة االقناع

 حماضرات  -

 ندوات -

 ورش عمل -

دورات  -

 تدريبية

وكالة اجلامعة 

عمادة ممثلة يف 

 خدمة اجملتمع

 العالقات العامة -

 كلية الرتبية    

5 

يوصي املشاركون بأهمية إجراء دراسات متخصصة 

وإقامة حلقات النقاش وورش العمل يف سبيل بناء  ,

الشباب ووقايتهم من االحنراف , وتنويع فرص 

 إسهامهم يف أمن اجملتمع.

املشروع 

 الوطين

االسرتاتيجي 

 للشباب

"مواطنة 

 فاعلة"

رفع مستوى الوعي  -

 الثقايف واالجتماعي.

وقاية الشباب من  -

 االحنراف.

تأهيلهم إلنشاء  -

 أعمال تطوعية

 حماضرات  -

 ندوات -

 ورش عمل -

دورات  -

 تدريبية

وكالة اجلامعة 

ممثلة يف عمادة 

 خدمة اجملتمع

 وكالة اجلامعة -

 العالقات العامة -

 كلية الرتبية -

9 

يوصي املشاركون بأهمية دعم برامج األفراد 

وكذلك دعم الدعاة املؤثرين واإلفادة  وتشجيعها ,

منهم يف سبيل العناية بالشباب وأمن اجملتمع , 

والردود على الشبهات اليت يثريها املنحرفون 

 واملتطرفون.

مسابقة معالي 

مدير اجلامعة 

للداعية 

 املتميز

تشجيع دعاة املنهج  -

 الوسطي

نشر مبادئ الدعوة  -

 الوسطية

حتفيز الدعاة  -

 الوسطيني

وكالة اجلامعة  ابقةمس

ممثلة يف عمادة 

 خدمة اجملتمع

 العالقات العامة

 

13 

تنشيط وتوجيه الوعي الدعوي لدى األسرة , 

لتمكني كل فرد فيها من املساهمة يف حتقيق أمن 

 اجملتمع.

برنامج األسرة 

 اآلمنة

تثقيف الشباب  -

 واألسرة حول االدمان.

 حماضرات  -

 ندوات -

وكالة اجلامعة 

يف عمادة ممثلة 

 خدمة اجملتمع

 مركز حياة -

 إدارات الرتبية والتعليم  -

اإلدارة العامة ملكافحة   -

 املخدرات



 

 

 

 

 

 (4التوصية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :التوصية

واحتياجات اجملتمع يف قضايا األمن وغريها , وإقامة  يواءم)السعي لزيادة أعداد الدعاة املؤهلني , مبا 

 برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم وتنمية مهارات اإلقناع والتأثري لديهم يف دعوة الشباب , وتبصريهم(

 .قيع اتفاقية بني جامعة اجملمعة ووزارة الشؤون اإلسالمية بشأن إعداد الدعاة: تواملبادرة

 :تصور حول االتفاقية

 :مقدمة

انطالقًا من دور جامعة اجملمعة يف خدمة اجملتمع, وتوجيه قيادات اجلامعة بتقديم كافة     

اخلدمات األكادميية واإلرشادية ألفراده بكافة فئاتهم مبا يعزز هذا الدور, والتعاون مع اجلهات ذات 

جلامعة واجلهات العاملة العالقة لالستفادة من كافة املوارد املتاحة ولتعزيز مبدأ الشراكة والتكامل بني ا

يف اململكة, حرصت عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر إىل تقديم مبادرات نوعية تستهدف تقديم 

كافة اخلدمات املتاحة يف اجلامعة بشكل عام ويف العمادة بشكل خاص لتلبية احتياجات وتقديم حلول 

أكرب درجة من الفائدة  لتحقيقواملادية, للجهات الرمسية عرب تسخري طاقاتها األكادميية والبحثية 

 للمجتمع.

 :اهلدف العام

 .يف جماالت خمتلفةالوزارة تدريبية لتأهيل منسوبي  برامجتقديم  

 :املبادرة فكرة

تقديم برامج تدريبية متخصصة بناءًا على االحتياجات التدريبية ملنسوبي الوزارة والتنسيب الذي تقدمه 

 يواءمالوزارة للعمادة, مما يتيح للموظفني من صقل مهاراتهم وقدراتهم يف اجملاالت املختلفة مبا 

 ومتطلباتهم الوظيفية.

 :األهداف التفصيلية

 .تقديم برامج تدريبية متخصصة. 1

 .تقديم استشارات إدارية. 2

 . دراسات وأحباث متخصصة يف جماالت حمددة.3

 



 :األنشطة املستخدمة

 .. عروض مرئية1

  . عروض تقدمية.2

 . حقائب تدريبية.3

 . ورش عمل وأنشطة مجاعية.4

 :لمبادرةلاملقرتحة  الربامج

 

 تأهيل قيادات العمل اإلداري. .1

 التفكري سداسي األبعاد.إدارة االجتماعات باحرتافية . 2

 . التحفيز ومهارات االتصال مع اآلخرين.3
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 :لتوصيةا

، وإقامة حلقات النقاش وورش العمل يف ركون بأهمية إجراء دراسات متخصصةيوصي املشا) 

 (نويع فرص إسهامهم يف أمن اجملتمع، وتناء الشباب ووقايتهم من االحنرافسبيل ب

  مواطنة فاعلة"" املشروع الوطين االسرتاتيجي للشباباملبادرة:

 املشروع:تصور حول  

 :مقدمة

، الشبابهاره إمنا يقوم على تأهيل وتطوير وتنمية قدرات دإن مستقبل الوطن واستقراره واز 

وهذا املشروع مبا فيه رسالته،  اليوم هم حمركو عجلة الوطن ومسريو اجنازاته ومفّعلو فشباب

حيتاجها يف اليت اب بلشمرّكزة ومهمة وشاملة، تغطي جوانب متعددة من حياة امن برامج 

 .فكره، وعمله ومع نفسه وجمتمعه ووطنهلواالجتماعية، حياته الدراسية، و

 اهلدف العام:

تدريب الشباب ومتكينهم من وسائل حماربة والوقاية من املخدرات والتطرف والبطالة، 

 للشباب يف خدمة بلدهم وجمتمعهم.ويؤسس ملشاركة فاعلة ناضجة 

 :املبادرة فكرة

تقديم برامج تدريبية متخصصة بناءًا على االحتياجات التدريبية لفئة الشباب حيث انها تغطي كافة 

 جوانب حياة الشباب االجتماعية واملهنية والسلوكية.

األهداف التفصيلية: 

 .دارة الضغوط ومعاجلتهاإلتنمية مهارات الشباب . 1

 .تنمية احلّس الوطين والوالء للوطن. 2

 , وخدمة اجملتمع.ثقافة اإلجيابيةتعليم الشباب . 3

 .لمستقبللط يخطتعويد الشباب للت. 4



 :األنشطة املستخدمة

 . محالت توعوية1

 . عروض تقدمية.2

 تدريبية. برامج. 3

  . ورش عمل وأنشطة مجاعية.4

:لمبادرةلاملقرتحة  الربامج 
 

 .الضغوط ومعاجلتهاإدارة . 1

 .تنمية احلّس الوطين والوالء للوطن. 2

 . كن إجيابيًا  "ثقافة اإلجيابية"3

 . خطط ملستقبلك4
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 :التوصية 

وكذلك دعم الدعاة املؤثرين  وتشجيعها،)يوصي املشاركون بأهمية دعم برامج األفراد 

واإلفادة منهم يف سبيل العناية بالشباب وأمن اجملتمع ، والردود على الشبهات اليت يثريها 

 .(املنحرفون واملتطرفون

 : مسابقة معالي مدير اجلامعة للداعية املتميزاملبادرة

 املشروع:تصور حول 

:مقدمة 

دور الدعاة جتاوز جمرد كونه عماًل دينيًا بل يتعداه إىل االصالح الديين واألخالقي إن 

واالجتماعي وهذا يتطلب مؤهالت وقدرات قد ال ميتلكها العديد من الدعاة وعليه فإن عملية 

نقل اخلربات والنجاحات من شخص آلخر أمر يف غاية األهمية. ومن هذا املنطلق تتقدم جامعة 

 ادرة إلطالق جائزة معالي مدير اجلامعة للداعية املتميز. اجملمعة مبب

اهلدف العام: 

 العمل على نشر ثقافة التميز يف العمل الدعوي وسط جمتمع الشباب.    

 

 :املبادرة فكرة

تشجيع النماذج املتميزة من الدعاة يف العمل الدعوي واالجتماعي الشبابي لتقديم جتاربهم     

وخرباتهم ذات التأثري األنفع واألوسع على الشباب مبا يضمن تعميم هذه التجربة على أوسع 

 نطاق ممكن.  

: األهداف التفصيلية

 تشجيع املبادرات املتميزة يف دعوة الشباب.. 1

 رب املتميزة يف العمل الدعوي الشباب.. تعميم التجا2

 تقييم النماذج املرتشحة وحتسني خمرجاتها.. 3



 :األنشطة املستخدمة

 دراسة وتقييم التجارب.. 1

 . طباعة التجارب يف كتّيب ونشرها وتعميمها للفائدة العامة.2

 

 :لمبادرةلاملقرتحة  الربامج 

 هلية. وزارات ومؤسسات أحفل توزيع اجلائزة يدعى له كافة اجلهات املعنية من 
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 :التوصية

لتمكني كل فرد فيها من املساهمة يف حتقيق  األسرة،) تنشيط وتوجيه الوعي الدعوي لدى 

 أمن اجملتمع.(

 : األسرة اآلمنةمحلة املبادرة

 تصور حول املبادرة:

 :مقدمة

امعة اجملمعة يف خدمة اجملتمع، وتوجيه قيادات اجلامعة بتقديم انطالقًا من دور ج    

كافة اخلدمات األكادميية واإلرشادية ألفراده بكافة فئاتهم مبا يعزز هذا الدور، حرصت 

وتعد  .عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر تقديم مبادرات نوعية تستهدف أفراد اجملتمع

 واملساعدة احلماية من ممكن قدر أكرب إعطاء يستوجب األسرة هي نواة بناء اجملتمع مما

 منتجًا فيها عضو كل ليصبح اجملتمع يف كامل بشكل مسؤولياتها حتمل حبيث اوالتوعية هل

وفاعاًل، ومن هذا املنطلق قامت العمادة ببحث أوجه التعاون مع اجلهات احلكومية واألهلية 

اجلامعة واليت تشاركها يف استهداف األسر بربامج توعوية  باحملافظات املشمولة خبدمات

 املشورة وإرشادية حبيث تصبح أسرًا آمنة ضد العديد من املشكالت خاصة فيما يتعلق بتقديم

 منه. واملتعافني اإلدمان، حاالت مع التعامل يف املناسبة

 :الربنامج فكرة

الربامج اإلرشادية حول أضرار املخدرات ومكافحة اإلدمان محلة توعوية تتضمن بعض 

والفكري، تستهدف األسر القاطنة باحملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة بالتعاون مع اإلدارة 

 العامة ملكافحة املخدرات وإدارات الرتبية والتعليم ومركز حياة لرعاية املتعافني من اإلدمان.

 

 



اهلدف العام: 

  

 واجملتمع اجلامعة بني التواصل جسور من خالل مّد اجملتمع خدمة يف جلامعةا رسالة حتقيق 

 احمللي مساهمة منها يف إعداد أسرة آمنة.

األهداف التفصيلية: 

 بطرق مواجهة االدمان. األسر املستهدفةتعريف . 1

 . توجيه الشباب ملمارسات اجيابية ختدم اجملتمع.2

 مان.. وضع طرق وحلول ملشكلة االد3

 . مد املستهدفني بأفكار عملية ملكافحة االدمان.4

 :األنشطة املستخدمة

 عروض مرئية. .1

 مسابقات إلكرتونية باستخدام حافلة التدريب والتعليم اإللكرتوني اجملتمعي وتوزيع .2

 للمشاركني تقديرية جوائز

 .املختصني أحد مع عرضه مت ملا مناقشات عامة .3

 لقاءات توعوية .4

 وفرديةجلسات إرشادية مجاعية  .5

:املقدمة خالل احلملة الربامج 
 

 .خاص بشكل وأسرنا جمتمعاتنا يف املخدرات خطر نواجه وكيف الفكري األمن. 1

 :ومنها احملاضرات من جمموعة ويشمل االجتماعي األمن. 2

 .واجملتمع واألسرة الصحة على اإلدمان ألخطار بيان -

 .إبداعية بطرق األسرية املشكالت حل -

 .املراهقني األبناء مع التعامل مهارات -

 .احلديثة االجتماعي التواصل وسائل ومشكالت اإلنرتنت، خطر األسرة تواجه كيف -


