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 -مدخل :

متثل امل�س�ؤولية االجتماعية جانب ًا م�ضيئ ًا يف حياة امل�ؤ�س�سات املعا�صرة  ,فاملجتمع الذي احتوى
أمدها بالكفاءات واملوارد له حق يف انتظار
هذه امل�ؤ�س�سات  ،واعرتف بها كيان ًا قانوني ًا قائم ًا  ،و� َّ
عطاء يدعم تطويره وتنميته  ،ويرفع من قدرات ووعي ومهارات �أفراده وم�ؤ�س�ساته  ،من هنا تنطلق
برامج امل�س�ؤولية االجتماعية يف جامعة املجمعة  ,حمققة وظيفة اجلامعة الرئي�سة املتمثلة يف خدمة
املجتمع.
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 -عنوان البرنامج :

برامج امل�س�ؤولية االجتماعية .
 -ملخص الفكرة :

ُقدمها اجلامعة عرب وحداتها
انتخاب جمموعة من املبادرات والربامج والأن�شطة اخلالقة واملتميزة لت ِّ
املختلفة  ,وحتت �إ�شراف وا�شرتاك من الإدارة العامة للعالقات والإعالم اجلامعي  ،وبعد �إقرار �أي من
هذه املبادرات يتم و�ضع برنامج متكامل لها.

 -األهداف :

التكامل مع الهدف الإ�سرتاتيجي للجامعة  ,واملتمثل يف بناء ال�شراكة املجتمعية الفاعلة.امل�ساهمة يف تطوير وتنمية املجتمع املحلي �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات  ,باعتباره �أحد الأهداف الرئي�سة لإن�شاءجامعات املحافظات.
ا�ستثمار الكفاءات والقدرات الب�شرية يف اجلامعة مبا يعزز قيام اجلامعة مب�س�ؤولياتها االجتماعية.دعم تواجد اجلامعة و�صورتها يف امل�شهد الإعالمي املحلي.دعم قيام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة بواجبهم جتاه املجتمع.تهيئة الفر�صة والبيئة لتدريب الطالب على العمل العام والتطوع خلدمة املجتمع. -البرامج المقترحة :

 -1امل�ست�شار :
ا�ستثمار الكفاءات املتخ�ص�صة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة للرد على ا�ستف�سارات املواطنني
واملواطنات عرب تخ�صي�ص رقم هاتف وموعد حمدد يتواجد فيه امل�ست�شار يتلقى االت�صاالت ,
و ُيجيب على الأ�سئلة واال�ستف�سارات  ،وتتنوع تخ�ص�صات امل�ست�شارين بني ال�شرعية والرتبوية وال�صحية
واالجتماعية والقانونية وغريها  ,بحيث يخ�ص�ص كل يوم لتخ�ص�ص معني.
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 -2مكتبة الطفل املتنقلة :
بناء عربة متحركة � -شبيهة بعربة العيادات املتنقلة  -حتتوي على مكتبة متكاملة للطفل ( قراءة ،
�إنرتنت  ،عر�ض �سينما تثقيفي )  ,بحيث ميكن لهذه املكتبة االنتقال �إىل املدار�س العامة  ،واملراكز
والهجر التي تخدمها اجلامعة  ،وكذلك امل�شاركة يف املنا�سبات الثقافية الوطنية كمهرجان
اجلنادرية  ،واملعر�ض الدويل للكتاب  ،ومعر�ض التعليم العايل  ،و�سوق عكاظ وغريها.
 -3جتربتي للأجيال :
ا�ست�ضافة �شخ�صية وطنية له جتربة عميقة وثرية على م�ستوى العمل احلكومي �أو التجاري �أو
املتخ�ص�ص  ،لال�ستفادة منها وجتاربها  ,واخلال�صة التي تقدمها للأجيال الالحقة  ،ويتم الربنامج
بح�ضور ال�شخ�صية للجامعة  ,ودعوة من�سوبي اجلامعة  ,و�أفراد املجتمع حل�ضور هذا اللقاء على
م�سرح اجلامعة.
� -4شباب �أعمال  ...ق�صة جناح :
ويتمثل هذا الربنامج يف دعوة ما بني � 4-3شباب �سعوديني يف كل مرة  ،حققوا جناح ًا يف جمال
العمل التجاري  ،ليقدموا ق�ص�ص جناحهم لطالب اجلامعة ولل�شباب يف املجتمع  ,وكيف حتولت
�أفكارهم و�أحالمهم �إىل م�شاريع ناجحة ومربحة  ،ما ميثل حافز ًا للح�ضور  ,ومعزز ًا ل�سلوك طريق
التحدي واملغامرة لتحقيق الطموح والأحالم.
� -5أمي جنتي :
فعالية تقام يف �أق�سام الطالبات  ،بحيث يتم دعوة �أمهات الطالبات لت�شريف الكلية  ،والتعرف
على البيئة التعليمية واالجتماعية التي تعي�شها بناتهم يف اجلامعة  ،وااللتقاء بع�ضوات هيئة التدري�س
 ,والتوا�صل معهن فيما يخ�ص الو�ضع التعليمي للطالبات  ،ويتم تنظيم بع�ض الفعاليات الثقافية
والرتفيهية �أثناء اللقاء.
 -6معر�ض ابتكار :
تنظيم معر�ض لالبتكارات واملخرتعات التي تتم داخل اجلامعة �سواء الفردية �أو من فرق عمل ،
ودعوة �إدارات الرتبية والتعليم يف املحافظات التي تخدمها اجلامعة للم�شاركة بابتكارات
واخرتاعات طالبها  ،ودعوة م�ؤ�س�سة موهبة  ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للم�شاركة ،
وفتح املعر�ض للجمهور وطالب املدار�س للزيارة واال�ستفادة.
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 -7يوم اجلامعة :
بركن تُعر�ض فيه التخ�ص�صات العلمية التي
تنظيم معر�ض ت�شرتك فيه كل كليات اجلامعة
ٍ
بجناح رئي�س
تقدمها  ,وم�ستقبل خريجي تلك التخ�ص�صات  ,كما ت�شارك عماد ُة القبول والت�سجيل ٍ
�ض فيه طريقة ومواعيد و�شروط القبول يف اجلامعة.
ت َْع ِر ُ
ويتم التن�سيق مع �إدارات الرتبية والتعليم يف املحافظات التي تخدمها اجلامعة لتنظيم زيارات
طلبة ال�صف الثالث الثانوي يف ثانويات املحافظات للمعر�ض  ,والتعرف على اجلامعة  ,وكلياتها ,
وتخ�ص�صاتها  ,وم�ستقبل خريجيها  ،وو�ضع جدول لتلك الزيارات خالل �أيام املعر�ض.
 -8مدينتي م�س�ؤوليتي :
عدد من الفعاليات والربامج والأن�شطة املتعلقة
فعالية داخل اجلامعة وخارجها يتم فيها تنفيذ ٍ
بالتطوع  ,وخدمة املجتمع من ِقبل �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة  ,ويتم الطلب من كل كلية
يف اجلامعة حتديد برنامج �أو ن�شاط جمتمعي  ,ومن ثم جتميع تلك الأن�شطة وتنظيمها و�إخراجها
�ضح ر�سالة اجلامعة يف خدمة املجتمع.
شكل ُيو ِّ
ب� ٍ
 -9مطبوعات تثقيفية وتوعوية :
ن�شر مطبوعات يف بع�ض املجاالت والق�ضايا ذات االهتمام املجتمعي  ،والتي ت�ساعد يف تعزيز
ورفع م�ستوى الوعي والثقافة لدى �أفراد املجتمع باختالف �شرائحهم.
بحيث يتم الطلب من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة ممن لدية الرغبة والقدرة على كتابة
موا�ضيع خمت�صرة ذات عالقة بحياة الأفراد داخل املجتمع وم�شكالتهم  ,وال�سعي نحو و�ضع
حلول مل�شاكلهم  ,ومن ثم �إ�صدارها يف �شكل مطبوعات ب�أحجام و�أ�شكال خمتلفة,وتوزيعها
داخل املجتمع املحلي للجامعة (موا�ضيع يف الرتبية،االقت�صاد املنزيل،التغذية،ال�صحة� ,إلخ) ،
كما ميكن و�ضع املحتوى يف �شكل �إلكرتوين � ،أو يف �شكل تطبيقات للهواتف الذكية.
 -10الأيام العاملية :
ينتظم يف العامل �أيام خم�ص�صة لفئات وموا�ضيع معينة  ,وميكن للجامعة اختيار املنا�سب من
تلك الأيام  ،وو�ضع برامج تربز دور اجلامعة ومن�سوبيها يف امل�شاركة يف تعزيز الوعي بطبيعة اليوم
و�أهميته للمجتمع  ،ومدى اهتمام اجلامعة مبثل هذه الفعاليات  ,وما توفره اجلامعة لطبيعة تلك الأيام
( يوم اليتيم  ،يوم الأر�ض  ،يوم الإعاقة )...
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 -11ملتقى خطباء اجلمعة :
ويعد خطيب اجلمعة �شخ�صي ًة م� ً
ؤثرة يف
ُي ِّث ُل من ُرب اجلمعة �أهمي ًة خا�ص ًة يف حياة املجتمع و�أفراده ُّ ،
املجتمع  ،و�سعي ًا للم�ساهمة يف تعزيز هذا الدور وتطويره  ،يتم تنظيم هذا امللتقى اخلا�ص بخطباء
اجلمعة يف املحافظات واملراكز التي تخدمها اجلامعة  ،وميكن لهذا امللتقى �أن يت�ضمن دورات
تدريبية  ،وحما�ضرات  ،وور�ش عمل  ،ويتم تنظيم هذا امللتقى بالتعاون والتن�سيق مع وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد �أو ممثليها يف املحافظات.
 -12جائزة جامعة املجمعة للتفوق العلمي للأيتام :
يتم تخ�صي�ص جائزة حتت م�سمى جائزة جامعة املجمعة للتفوق العلمي للأيتام  ،بحيث يو�ضع لها
�آلية حمددة  ،ويتم التن�سيق يف ذلك مع اجلمعية ال�سعودي لرعاية الأيتام � -إن�سان  ، -وهذا الأمر يحقق
فعالة يف حتفيز هذه الفئة نحو التفوق  ،وتعوي�ضهم عما فقدوه  ،وميكن �أن
للجامعة م�شاركة َّ
ي�ساعدهم لكي ي�سلكوا طريق اجلد واالجتهاد  ،مما يعود بالنفع على �أنف�سهم و�أ�سرهم والوطن
شكل عام.
ب� ٍ
 -13علمني واك�سب �أجري :
القيام بحمالت ملحو الأمية  ،والتوعية بالأمور ال�شرعية الأ�سا�سية التي الي�ستغني عنها الفرد امل�سلم  ،وتتم
هذه احلمالت يف املراكز والهجر و�أماكن ال ُر َّحل , ،وتتم عرب متخ�ص�صني متطوعني من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعة  ،ممن يحملون يف داخلهم الرغبة والقدرة على �أداء مثل تلك الر�سالة.
 -14الزيارات التوعوية :
زيارات ملدار�س التعليم العام بنني وبنات  ،وطرح برامج توعوية حمددة تربوية  ،و�صحية ،
تنظيم ٍ
ُ
وتعليمية من ِقبل كليات اجلامعة و�أق�سامها العلمية  ،وم�شاركة اخلدمات ال�صحية يف ذلك.
 -15ندوات وحما�ضرات عامة ومتخ�ص�صة :
ضرات ملتخ�ص�صني يف موا�ضيع متخ�ص�صة �أو عامة يف ق�ضايا تهم املجتمع
تنظم اجلامع ُة حما� ٍ
و�أفراده وم�ؤ�س�ساته ،مما ي�ساعد يف رفع م�ستوى الوعي  ،ويعزز تواجد اجلامعة يف �أذهان اجلميع.
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 -16دورات تدريبية متنوعة :
ت ُْع َق ُد يف داخل اجلامعة دورات مفتوحة لأفراد املجتمع يف موا�ضيع مت�س حياتهم  ,ولها احتياج
يف تطوير الفرد على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو العملي.
 -17برامج تربوية واجتماعية خم�ص�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة و�أ�سرهم :
يحتاج ذوو االحتياجات اخلا�صة الهتمام من نوع خمتلف  ،وتعاين كثري ًا من الأ�سر من كيفية
مد يد العون ع َرب املتخ�ص�صني من �أع�ضاء هيئة التدري�س مبا يدعم
التعامل معهم  ،وميكن للجامعة ُّ
اال�ستقرار النف�سي لذوي االحتياجات اخلا�صة و�أ�سرهم.
 -18يوم �إن�سان :
تنظيم فعالية لأبناء وبنات جمعية �إن�سان داخل �أو خارج اجلامعة  ،حتتوي على فعاليات ترفيهية ،
وتثقيفية  ،وبرامج تدريب موجزة  ،ويتم الرتتيب لهذه الفعالية بالتن�سيق مع فرعي جمعية �إن�سان يف
كل من حمافظتي املجمعة والزلفي .
 -19ت�أهيل القيادات املحلية :
�إعداد برنامج تدريبي ي�ضم عدد ًا من املوا�ضيع واملهارات ذات العالقة بالقيادة موجه للقيادات
املحلية ( املدنية  ،الع�سكرية  ،اخلريية ) يف املحافظات التي تخدمها اجلامعة.
بحيث يتم �إعداد حقيبة تدريبية تتنا�سب مع اجلهة املوجهة لها مدنية � ،أو ع�سكرية � ،أو خريية ,
متكاملة عن القيادة  ،والتخطيط الإ�سرتاتيجي  ،و�إدارة املوارد الب�شرية  ،واالت�صال والتوا�صل
امل�ؤ�س�سي  ،وبناء ال�سمعة  ،وتقومي الأداء  ،و�إدارة الأزمات  ،والتن�سيق مع اجلهات يف تر�شيح قياداتها ,
وع ْقد الربنامج داخل اجلامعة  ,و�إعطاء دبلوم القيادة للمجتازيــن.
َ
 -20احلمالت التثقيفية والتوعوية :
ضرات ملتخ�ص�صني يف موا�ضيع متخ�ص�صة �أو عامة يف ق�ضايا تهم املجتمع
تنظم اجلامع ُة حما� ٍ
و�أفراده وم�ؤ�س�ساته ،مما ي�ساعد يف رفع م�ستوى الوعي  ،ويعزز تواجد اجلامعة يف �أذهان اجلميع.
� - 21إعادة تنظيم معر�ض حياتي .
� -22إعادة تنظيم معر�ض الأم والطفل .
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