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أحــدث  مــن  املجمعــة  جامعــة  تعــد 

الجامعــات يف الوطــن الغــايل والتــي انضمــت 

الكثــرة  العلميــة  الــروح  مــن  ملنظومــة 

والكبــرة لتصبــح رافــد مــن روافــد التعليــم 

الجامعــي ورصح ينتظــر منــه أبنــاء محافظــة 

ــة  ــة واملحافظــات ضمــن نطــاق الجامع املجمع

الكثــر لتقدمــه لهــم. وجــاء إنشــاء هــذه 

الجامعــة بنــاء عــى موافقــة خــادم الحرمــن 

الرشيفــن امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز آل 

ســعود رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس 

التعليــم العــايل ـ رحمــه اللــه ـ وذلــك بتاريــخ 

3 رمضــان 1430هـــ املوافــق 24 أغســطس 2009م 

مــع ثــاث جامعــات أخــرى يف كل مــن مدينــة 

ــام ومحافظــة الخــرج ومحافظــة شــقراء. الدم

ــاء  ــت اإلنش ــات تح ــاث كلي ــع ث ــه م ــات قامئ ــع كلي ــم تس ــم ض ــرار ت ــذا الق ــب ه ومبوج

لجامعــة املجمعــة , تشــمل عــدد مــن  املحافظــات واملراكــز وهــي املجمعــة - الزلفــي – الغــاط- رمــاح 

- حوطــة ســدير حيــث ســتقدم هــذه الجامعــة خدمتهــا ملنطقــة جغرافيــة كبــرة تشــمل عــدة 

ــا انتشــار التعليــم العــام لتكمــل هــذه الجامعــة منظومــة  محافظــات ومــدن وهجــر اكتمــل فيه

ــم الجامعــي ليشــمل كل  ــم العــايل بالتوســع يف التعلي ــا وتحقــق هــدف وزارة التعلي التعليــم فيه

ــي  ــن خريج ــدة م ــداد املتزاي ــتيعاب األع ــة يف اس ــذه الجامع ــاعد ه ــث ستس ــة حي ــاء اململك أرج

الثانويــة العامــة وتحــدث اســتقرار اجتامعــي ونفــي ألبنــاء وبنــات املنطقــة والتخفيــف عــى 

الجامعــات يف املــدن الكبــرة إضافــة للحــراك العلمــي والثقــايف الــذي ســتضيفه هــذه الجامعــة 

للمجتمــع املحــي . مــع العمــل عــى خدمــة املجتمــع بشــكل واســع يف عــدة مجــاالت اجتامعيــة 

وتوعويــة وتثقيفيــة وتدريبــه مــع أمكانيــة االرتقــاء مبســتوى األداء الوظيفــي والتنظيمــي لدى 

الجهــات واملنشــئات الحكوميــة مــن خــال تقديــم دورات متقدمــة واستشــارات يف التخصصــات 

ــا  ــع م ــق م ــي تتواف ــج والدراســات الت ــن خــال البحــث العلمــي والربام ــة. م ــرة يف الجامع املتوف

تاريخ ونشأة الجامعة:
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ــي  ــا الت ــغ أهدافه ــامية وتبل ــالتها الس ــق رس ــتقبليه لتحق ــة مس ــن رؤي ــة م ــذه الجامع ــم له رس

تخطــط للوصــول لهــا بــإذن اللــه.

وقــد توجــت مراحــل تأســيس هــذه الجامعــة بصــدور أمــر ملــي برقــم: أ/194 وتاريــخ 

30 ذو الحجــة 1430هـــ املوافــق 17 ديســمرب 2009م بتعيــن الدكتــور خالــد بــن ســعد بــن محمــد 

املقــرن مديــراً لجامعــة املجمعــة باملرتبــة املمتــازة. ليبــدأ العمــل يف هــذه الجامعــة بشــكل أوســع 

وتتســارع الخطــوات لتطويــر الكليــات القامئــة ومواصلــة إنشــاء كليــات جديــدة واملوافقــة عــى 

إضافــة أقســام وتخصصــات يحتاجهــا ســوق العمــل لتســر هــذه الجامعــة يف ركــب التطــور والرقي 

ــارة علميــه متقدمــة يشــار  بنظــره تفــاؤل ملســتقبل مــرشق لهــذه الجامعــة الناشــئة لتكــون من

إليهــا بالبنــان تقــف بــن مثياتهــا مــن الجامعــات األخــرى بــكل فخــر واعتــزاز ومتيــز، بفضــل 

ــن  ــن دعــم ومســاندة م ــة خــادم الحرمــن الرشيفــن م ــا حكوم ــه له ــا وفرت ــم بفضــل م ــه ث الل

خــال مــا تــم اعتــامده للجامعــة مــن ميزانيــة كبــرة.

الدرجةالجنسالكلية

بكالوريوسذكور/إناثكلية الطب

بكالوريوسذكور/ اناثكلية الهندسة

بكالوريوسذكور/إناثكلية العلوم الطبية التطبيقية

بكالوريوسذكور/إناثكلية الرتبية باملجمعة

بكالوريوسذكور/اناثكلية إدارة االعامل

بكالوريوسذكور/إناثكلية علوم الحاسب واملعلومات

انتقايلذكوركلية املجتمع

بكالوريوسذكور/إناثكلية طب االسنان بالزلفي

الكليات والتخصصات
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بكالوريوسذكوركلية العلوم بالزلفي

بكالوريوسذكور/إناثكلية الرتبية بالزلفي

 كلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة
سدير

بكالوريوسذكور/إناث

بكالوريوسذكور/إناثكلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

بكالوريوسذكور/إناثكلية العلوم والدراسات االنسانية برماح

برامج املاجستر املقدمة من جامعة املجمعة:
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الدبلومات املقدمة من جامعة املجمعة

تقدم الجامعة أكرث من 40 برنامًجا للدبلومات، وتتميز هذه الربامج مبا يي

•   مصنفة ومعتمدة من وزارة املوارد البرشية.

• مدتها من سنة إىل سنتن ونصف.

• الشهادة صادرة من جامعة املجمعة.

• تبدأ وتنتهي وفًقا للتقويم الدرايس.

مدة الدبلوممؤهل الدخولاسم الدبلومم

سنة واحدةالبكالوريوسالدبلوم العايل يف إدارة املوارد البرشية1

سنتان ونصفالثانوية العامةاالتصاالت وشبكات الحاسب اآليل2

سنة واحدةالثانوية العامةاإلدارة املكتبية3

سنة واحدةالبكالوريوساإلرشاد األرسي4

سنة واحدةالبكالوريوساألمن السيرباين5

سنة واحدةالبكالوريوسالدبلوم العايل يف األمن الفكري6

سنتان ونصفالثانوية العامةاألنظمة7

سنتان ونصفالثانوية العامةالربمجة وقواعد البيانات8

سنتانالثانوية العامةالتحرير الصحفي9

سنة واحدةالثانوية العامةالتحرير والسكرتارية10

سنتانالثانوية العامةالتسويق11

سنة واحدةالبكالوريوسدبلوم التوجيه واإلرشاد12

سنتانالثانوية العامةالخرائط ونظم املعلومات13



5

سنتانالثانوية العامةإدارة املوارد البرشية14

سنة ونصفالبكالوريوسالدبلوم العام يف الرتبية الخاصة15

سنتان ونصفالثانوية العامةالسجات الطبية16

سنتانالثانوية العامةالعاقات العامة17

سنتانالثانوية العامةالفندقة والسياحة18

سنتانالثانوية العامةمحاسبة19

سنة واحدةالبكالوريوسالدبلوم العايل يف املحاماة20

سنة ونصفالثانوية العامةاملعامات املرفية21

سنتانالثانوية العامةدرجة مشارك يف علوم الحاسب اآليل22

سنتانالثانوية العامةالحاسب اآليل )شبكات سيسكو(23

سنتانالثانوية العامةعلوم الحاسب اآليل - تقنية الشبكات24

سنتانالثانوية العامةعلوم الحاسب25

سنة واحدةالبكالوريوسدبلوم قياس التقويم الرتبوي26

سنتان ونصفالثانوية العامةالتمريض27

سنة ونصفالبكالوريوسالدبلوم العام يف الرتبية الخاصة )العوق البري(28

سنة واحدةالبكالوريوسالدبلوم العام يف الرتبية29

سنة واحدةالبكالوريوسالدبلوم املهني يف الرتبية الخاصة )اإلعاقة العقلية(30

سنتانالثانوية العامةالسكرتارية الطبية31

ثاث سنوات ونصفالثانوية العامةمراقب وبائيات32

ثاث سنوات ونصفالثانوية العامةإدارة املرافق الصحية33

ستة أشهرالبكالوريوسمراكز مصادر التعليم34
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ــرأة الســعودية يف عهــد امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز وويل عهــده األمــن  حظيــت امل

بالعديــد مــن اإلنجــازات واالمتيــازات التاريخيــة، منهــا تفعيــل دور الريــادة والتمكــن للمــرأة يف 

كافــة مجــاالت الحيــاة، حتــى أصبحــت املــرأة الســعودية تنافــس مثياتهــا مــن نســاء العــامل وتعــد 

جامعــة املجمعــة مــن أحــدث الجامعــات التــي انضمــت ملنظومــة مــن الــروح العلميــة الكثــرة 

والكبــرة يف بادنــا لتصبــح رافــداً مــن روافــد التعليــم الجامعــي. 

وتســتهدف جامعــة املجمعــة يف خدماتهــا كاً مــن محافظــة املجمعــة، والزلفــي، والغــاط، 

ــع  ــن أرب ــون م ــرة تتك ــة كب ــة جغرافي ــك منطق ــي بذل ــدير لتغط ــة س ــز حوط ــاح، ومرك ورم

ــر.  ــرى والهج ــدن والق ــرشات امل ــا ع ــع له ــات تتب محافظ

وتتمثل مجاالت متكن املرأة يف املحاور التالية:

التمكين األكاديمي: 

أولــت جامعــة املجمعــة عنايــه نحــو إبــراز رؤيــة القيــادات النســائية حــول واقــع املــرأة 

األكادمييــة بدعــم  مجاالتــه يف املؤسســات األكادمييــة، ضمــن جلســات و نــدوات تحدثــت عــن 

ــز  ــة إىل تعزي ــة، إضاف ــب األكادميــي والتخصصــات الطبي ــرأة يف الجان ســبل متكــن أبحــاث امل

مقومــات االبتــكار يف دراســات البحــث العلمــي مبــا يوائــم رؤيــة اململكــة 2030 مــن خــال  تعزيــز 

دور املــرأة يف االبتــكار البحثــي داخــل أروقــة الجامعــة و توفــر الدعــم الســخي لهــا حتــى تحقــق 

اإلنجــازات العلميــة و العامليــة و تطويــر مجموعــة مــن املهــارات والكفــاءات للتفــوق يف املجــاالت 

البحثيــة والقياديــة حيــث قامــت بافتتــاح عــدد مــن التخصصــات املوجهــة للمــرأة بشــكل خــاص 

أو التخصصــات التــي تتشــارك فيهــا املــرأة  مــع الرجــل حيــث تــم  ارتفــاع نســبة تســكن الوظائف 

األكادمييــة للمــرأة الســعودية بالجامعــة يف كافــة التخصصــات تتمثــل بالتمكــن االكادميــي مــن 

خــال املجــاالت األربعــة التاليــة  وهــي : 

أواًل : مجال البحث العلمي:
يُعنــى هــذا املجــال بتقديــم األبحــاث العلميــة التــي تعمــل عــى دراســة االحتياجــات واملشــكات 

املجتمعيــة وتقديــم الحلــول لهــا. ومــن الدراســات املٌقدمــة يف هــذا املجــال بالتعــاون مــع اللجنــة 

جهود جامعة المجمعة نحو تمكين المرأة 
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للمــرأة، والطفــل،  التنمويــة  املجتمعيــة، دراســات تخــدم االحتياجــات  للتنميــة  النســائية 

ــة  ــداث تنمي ــة يف إح ــر الجامع ــدى تأث ــدم م ــات تخ ــأرسة، ودراس ــة ل ــات التنموي واالحتياج

ــك:  ــة عــى ذل ــن الشــواهد الدال ــرايف، وم ــا الجغ ــرأة يف نطاقه امل

أ- أمثلة الدراسات املقدمة: 

حالة الدراسةالدراسةم

متتالتحليل البيئي لاحتياجات التنموية يف محافظة املجمعة )1(1

متتالتحليل البيئي لاحتياجات التنموية يف محافظة املجمعة )2(2

متتدراسة تحديد االحتياجات التنموية للمرأة3

4
دراسة تحديد أولويات العمل التطوعي املوجه للمرأة يف نطاق 

الجامعة الجغرايف
متت

جاريةدراسة تحديد االحتياجات التنموية للطفل5

ب - أمثله اإلصدارات

يُعنــى هــذا املجــال بإنجــاز وتصميــم وطباعــة مختلــف أشــكال اإلصــدارات التنمويــة 

ــرشات،  ــات، ون ــب، وكتيب ــن كت ــرأة م ــن امل ــة لتمك ــادرات الجامع ــة مبب ــة والتوعوي والتعريفي

وتقاريــر، مرتبطــة بفعاليــات الجامعــة ورشكائهــا ومــن أهمهــم اللجنــة النســائية للتنميــة 

ــدارات. ــن اإلص ــرشات م ــك ع ــن ذل ــج ع ــد انت ــة، وق املجتمعي

ج -إحصاءات: 

ــذ  ــرأة واألرسة عــى تنفي ــة بامل ــات املعني ــع الجه ــت الجامعــة يف إطــار الرشاكــة م عمل

العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة والربامــج والحمــات املختلفــة والتــي نشــر إىل إحصاءاتهــا يف 

الجــدول التــايل:
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إجاميل عدد الفعاليات يف كل املجاالت  م
إحامل عدد املستفيدين من برامج الجامعة 

املوجهة للمرأة واألرسة 

1 195828140

ويتم تفاصيل البيانات كالتايل:

عدد املستفيدينعدد الفعالياتاملجالم

متزايد30املجال املؤسي التنظيمي1

متزايد60مجال الدراسات2

4105130مجال التدريب3

92023010مجال التوعية والتثقيف4

متزايد58مجال الرشاكات5

متزايد40مجال إطاق املبادرات6

متزايد440مجال اإلصدارات7

توزيع املشاركات يف تنفيذ برامج الجامعة املوجهة لتمكن املرأة وفق النطاق الجغرايف :

النسبةعدد املشاركناملحافظة/ املركزم

54.02 %1520املجمعة1

15.99 %450الزلفي2

9.95 %280الغاط3

5.12%144رماح4

14.93%420حوطة سدير5

100 %2814املجموع
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14.93%

توزيع المشاركين في نشاطات اللجنة والجامعة وفق النطاق
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العددالعامالصفة

قيادية
20100

202138

اكادميية
201081

2021366
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ثانيا: المجال التعليمي 
ــات يف  ــن الطالب ــا م ــة لبناته ــج التعليمي ــر الربام ــى توف ــأتها ع ــذ نش ــة من ــت الجامع • حرص

مختلــف املجــاالت حيــث قامــت بفتــح جميــع التخصصــات يف مرحلــة البكالوريــوس لجميــع مــن 

تنطبــق عليــة رشوط القبــول مــن الطالبــات لجميــع املحافظــات التــي تقــع يف نطــاق الجامعــة 

الجغــرايف.

ــايئ  ــر النس ــول العن ــا رشوط قب ــق عليه ــن تنطب ــة مم ــات مختلف ــات يف تخصص ــح دبلوم • فت

ــات . ــة املحافظ لكاف

• اتاحــه القبــول يف برامــج الدراســات العليــا يف مرحلــه املاجســتر يف عــدد مــن التخصصــات ويف 

عــدد مــن الكليــات .

• فتــح القبــول يف مرحلــة البكالوريــوس لتخصصــات نوعيــة مواكبــه لخطــط التنمية املســتدامة 

كالهندســة والقانون .

 وبلــغ عــدد الربامــج التعليميــة املقدمــة للطالبــات )40( برنامــج مــن إجــاميل )45( برنامــج درايس 

توفرهــم الجامعــة بنســبة %86.67.

 

86.67%

13.33%

لجامعي خالل العام االبرامج التعليميةتمكين المرأة في تلقينسبة
هـ1440/1439

نسبة البرامج التعليمية المتاحة للطالبات نسبة البرامج التعليمية الغير متاحة للطالبات
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متكن املرأة يف الجامعة من خال تلقي الربامج التعليمية يف العام الجامعي 1441/1440 هــ

عدد الربامج التعليمية 
كامًا

عدد الربامج التعليمية 
املتاحة للطالبات

نسبة الربامج التعليمية املتاحة 
للطالبات من  إجاميل الربامج

4540%88.9

ثالثا: مجال التطوير والنمو المهني   
حرصــت قيــادات الجامعــة عــى تفعيــل النــدوات وورش العمــل الخاصــة بتمكــن 

املــرأة، حيــث أقامــت وكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات نــدوة بعنــوان » متكــن املــرأة الحــارض 

واملســتقبل كــام اهتمــت الجامعــة منــذ نشــأتها بتطويــر مهــارات وإمكانــات منســوبيها مــن الطلبــة 

وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن مــن الجنســن مــن خــال باقــات مــن الربامــج والــدورات 

التدريبيــة تــم تصميمهــا بحــرص لتلبــي احتياجاتهــم التدريبيــة الفعليــة للربامــج التطويريــة 

املُقّدمــة ملنســوبيها مــن اإلنــاث خــال العــام الجامعــي 1440/1439 هـــ

 

100%

الل نسبة تمكين طالبات الجامعة في البرامج التدريبة خ
هـ1440/1439العام الجامعي 
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100%

في نسبة تمكين أعضاء هيئة التدريس من اإلناث
خالل الجامعة في البرامج التدريبة المنفذة داخليًا

هـ1440/1439العام الجامعي 

23.81%

76.19%

ي نسبة تمكين أعضاء هيئة التدريس من اإلناث ف
الل الجامعة في البرامج التدريبة المنفذة خارجيًا خ

هـ1440/1439العام الجامعي 

البرامج  التدريبية الخارجية المتاحة
البرامج  التدريبية الخارجية غير المتاحة

  
 

100%

بة نسبة تمكين موظفات الجامعة في البرامج التدري
هـ1440/1439المنفذة داخليًا خالل العام الجامعي 

100 %

ة نسبة تمكين موظفات الجامعة في البرامج التدريب
هـ1440/1439المنفذة خارجيًا خالل العام الجامعي 

 الربامــج التطويريــة املُقّدمــة مــن الجامعــة ملنســوبيها مــن اإلنــاث خــال العــام الجامعــي 

1441/1440 هــ

 الربامج التطويرية املقدمة للمرأة يف العام الجامعي 1441/1440 هــ

نسبة تحقيق التمكن*برامج التطويرالفئةم

100%برامج تدريبيةطالبات الجامعة1

2
أعضاء هيئة التدريس )من 

اإلناث(

100%برامج تدريبية داخلية

23.81%برامج تدريبية خارجية

موظفات الجامعة3
100%برامج تدريبية داخلية

100%برامج تدريبية خارجية
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رابعا: مجال التدريب:
يُعنــى هــذا املجــال بتقديــم الــدورات والربامــج التدريبــة ملختلــف فئــات املجتمــع بنــاًء 

ــى  ــرأة ع ــن امل ــار متك ــة يف إط ــت الجامع ــث عمل ــه، حي ــة ل ــات الفعلي ــة االحتياج ــى دراس ع

ــائية،  ــادات النس ــل القي ــى بتأهي ــي تعن ــة الت ــج التدريبي ــدورات والربام ــن ال ــد م ــم العدي تقدي

والرتبويــة، واملاليــة، وتطويــر األرسة، والعمــل التطوعــي، والتنميــة املســتدامة، والتقنيــة، 

ــة.  ــرات العقلي ــن املؤث ــة م والوقاي

وقــد أمثــر التعــاون عــن إقامــة 41 فعاليــة اســتفاد منهــا مــا يزيــد عــن 500 متدربــة، ومــن 

أهــم الربامــج التدريبيــة املقامــة:

التوصيفالربنامجم
عدد 

الفعاليات

1
تأهيل القيادات
 النسائية الشابة

يهــدف إىل إعــداد جيــل مــن القيــادات النســائية الشــابة 
للمســاهمة يف برامــج التنميــة الوطنيــة.

2

2
التدريب املنتظم
للرتبية الفعالة

ــاء  ــية لبن ــز األساس ــة الركائ ــى معرف ــات ع ــب املدرب تدري
العالقــة اإليجابيــة مــع األطفــال واملراهقــن، وأهميــة فهــم 
ســلوكهم الرتبــوي الفعــال، مــا يســاعد عــى تعزيــز الثقــة 
وتقديــر الــذات لــدى الطفــل واملراهــق، وتطويــر ثقــة األم 

ــة. بنفســها ومســاعدتها عــى اســتخدام قدراتهــا الكامن

2

3
اللغة اإلنجليزية 

لألطفال
ــه  ــن خالل ــم م ــال يت ــص لألطف ــي مخص ــج تدريب برنام

تقديــم دورات مكثفــة يف تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة.
12

4
برنامج التنظيم املايل 
مليزانية األرسة بن 

اإلنفاق واالدخار

ــة  ــارات إدارة ميزاني ــاب مه ــرض اكس ــي بغ ــج تدريب برنام
لرغبــات  اشــباع  أقــى  يحقــق  فاعــل  بشــكل  األرسة 

األرسة. ومتطلبــات 
4
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5
برنامج القيادات
 النسائية الشابة

برنامــج يتــم التدريــب بــه مــن قبــل أفضــل الخــرباء 
لقــاءات  القيــادة، باإلضافــة إىل  واملختصــن يف مجــال 
ــارات  ــة لنقــل التجــارب، وزي محفــزة مــع شــخصيات قيادي
ــق  ــة للتطبي ــات املختلف ــة يف القطاع ــاذج هام ــة لن ميداني
ــابات  ــاب الش ــى إكس ــز ع ــع. ويرك ــة الواق ــي ومالمس العم
املهــارات والســلوكيات واملعــارف يف مجــال القيــادة اإلداريــة، 
ــراز  ــي، وإب ــم اإلســالمية والوعــي املجتمع ــز القي مــع تعزي
ــن  ــع ب ــة تجم ــة متكامل ــأدوات تأهيلي ــة ب ــة الوطني القيم

ــري. ــق النظ ــي والتطبي ــل العلم التأصي

1

6
ورشة العمل التطوعي 

للمرأة

ــات  ــودة ومخرج ــز ج ــل لتعزي ــة العم ــل رخص ــة عم ورش
الربامــج املجتمعيــة التطوعيــة، وبنــاء قــدرات املتطــوع مــن 
ــة، وذلــك دعــاً  خــالل أفضــل املارســات واملعايــر الدولي

ــتدام. للتطــوع املؤســي املس

3

7
برنامج »تطبيق أهداف 
األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة«

برنامــج تدريبــي مكثــف يُعنــى بإعــداد كــوادر لتطبيــق 
ــع  ــق م ــتدامة بالتواف ــة املس ــدة للتنمي ــم املتح ــداف األم أه

رؤيــة اململكــة 2030
8

التمكين القيادي 

ــال إرشاك  ــن خ ــة، م ــاالت التنمي ــأته مبج ــذ نش ــرأة من ــادي للم ــن القي ــوم التمك ــط مفه ارتب

املــرأة يف قطاعــات العمــل املختلفــة وتشــجيع مشــاركتها الكاملــة يف ســوق العمــل وتنميــة مواهبها 

ــا  ــام توضحه ــرة ك ــرارات املؤث ــا وذات الق ــب العلي ــن إدارة املناص ــا م ــا، ومتكينه واســتثامر طاقاته

اإلحصائيــة، ومــن الشــواهد الدالــة عــى ذلــك:

• توفــر البيئــة الوظيفيــة املناســبة للمــرأة، مــن خــال إتاحــة املــكان املناســب، إضافــة 

اىل تقديــم العديــد مــن الربامــج التدريبيــة، املحــارضات والنــدوات وورش العمــل ألعضــاء 

هيئــة التدريــس واإلداريــات يف جميــع وحــدات الجامعــة بهــدف تطويرهــا علميــاً وعملياً 

ومتكينهــا مــن تــويل املناصــب القياديــة.

• الحــرص عــى مشــاركة املــرأة بفعاليــة يف مجالــس الجامعــة واللجــان املختلفــة وذلــك 

لتعزيــز مشــاركتها كصانعــة قــرار.
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متكن املرأة يف الجامعة من تويل املناصب القيادية يف العام الجامعي 1441/1440 هــ

نسبة تحقيق التمكنالعددالجهةم

100%1وكالة جامعة1

100%12وكالة كلية2

30.8%4وكالة عامدة3

100%5رئاسة قسم 4

100%66تنسيق األقسام 5

التمكين في مجال األنشطة:  

ارتبــط مفهــوم التمكــن يف مجــال األنشــطة للمــرأة منــذ نشــأته مبجــاالت التنميــة االجتامعيــة 

ملختلــف فئــات افــراد املجتمــع كــام توضحهــا اإلحصائيــة، ومــن الشــواهد الدالــة عــى ذلــك:

جهود الجامعة لتمكن املرأة يف مجال األنشطة يف العام الجامعي 1441/1440 هــ

عدد املستفيدينعددهاالفعاليات

455048الدورات التدريبية

803200املسابقات الثقافية والرياضية الطالبية

3800امللتقيات الطالبية

4200الرحالت الطالبية

4230املحارضات والندوات

وفام يي سيتم توضيح املجاالت املرتبطة بتمكينها عى النحو التايل: 

أ- املجال االجتامعي: ينقسم إىل ثاثة أقسام 
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• النشاط االجتامعي

عملــت الجامعــة عــى العنايــة بالنشــاط االجتامعــي املوجــه للطلبــة حيــث أكــدت مــن خــال 

ــات  ــة الرح ــائية واقام ــام النس ــة يف األقس ــان االجتامعي ــن اللج ــى تكوي ــاط ع ــا بالنش خطته

ــارات داخــل وخــارج األقســام كــام اتاحــت املجــال ملشــاركه الطالبــات يف األنشــطة خــارج  والزي

ــة الجامع

• النشاط الريايض

عملــت الجامعــة عــى اتاحــة املجــال امــام الطالبــات ملامرســه النشــاط الريــايض املتناســب مــع 

ــرتاحة  ــن اس ــز أماك ــم تجهي ــد ت ــذا فق ــكان ول ــت وامل ــث الوق ــن حي ــة م ــام العلمي ــع األقس واق

ــارضات ــن املح ــراغ ب ــت الف ــات يف وق ــا الطالب ــتفيد منه ــه تس ــزات رياضي ــات بتجهي الطالب

• الخدمات املساندة

تــويل الجامعــة العنــر النســايئ قــدرا كبــرا مــن العنايــة يف مجــال توفــر النقــل لهــا حيــث 

وفــرت حافــات نقــل لهــا بشــكل تــام تشــتمل عــى كل وســائل الســامة والراحــة عــى النحــو 

التــايل:

• حافــات نقــل طالبــات يف مختلــف الكليــات واملحافظــات التــي تقــع يف النطــاق 

للجامعــة الجغــرايف 

• حافات نقل مهيأة لنقل املتدربات يف الكليات اإلنسانية من واىل الكلية.

• حافات نقل مهيأة لنقل املتدربات يف الكليات الصحية من واىل الكلية

• حافات نقل مهيأة لنقل املوظفات يف الجامعة من واىل مقر اعاملهم

ب: املجال الثقايف التوعوي:

 يُعنــى هــذا املجــال بتثقيــف وتوعيــة األرسة يف مختلــف مجاالت تنميــة الذات والتنميــة املجتمعية 

حيــث نفــذت الجامعــة بالتعــاون مــع الرشيــك الرئيــي اللجنــة النســائية للتنمية املجتمعيــة مئات 

الربامــج والفعاليــات والحمــات مــن أجــل التوعيــة والتثقيــف لــأرسة واملجتمــع بشــكل عــام، يف 

ــف الجوانب.  مختل
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وقــد أمثــر التعــاون عــن إقامــة العديــد مــن الفعاليــات اســتفاد منهــا اآلالف مــن األرس، ومــن 

أهــم مجــاالت التوعيــة والتثقيــف التــي تــم تغطيتها:

التوصيفاملجالم

1
مهارات التعامل مع ايجابيات 
وسلبيات األلعاب اإللكرتونية

دورة تدريبيــة لعــرض ومناقشــة تأثــر األلعــاب 
اإللكرتونيــة عــى األطفــال.

حملة التثقيف بالصحة العامة  2

شــاركت جامعــة املجمعــة فيهــا عــدداً مــن طالبــات 
كليــة الطــب والتمريــض بجامعــة امللــك ســعود، 
ــارضات  ــن األركان واملح ــدد م ــة ع ــل الحمل وتخل

التوعويــة التــي تهــم صحــة األرسة واملجتمــع.

التوعية بأمراض الكى  3

اليــوم  مبناســبة  الــكى  بأمــراض  للتوعيــة 
ــدة  ــى ع ــتملت ع ــكى، واش ــراض ال ــي ألم العامل
محــاور مهمــه للمحافظــة عــى الصحــة، وقدمــت 
ــكى،  ــراض ال ــلامن ألم ــك س ــز املل ــل مرك ــن ِقب م
واســتضافتها عــامدة خدمــة املجتمــع بالجامعــة.

املعارض التشكيلية 4

وخدمــة  الوطنيــة  معنــى  غــرس  إىل  تهــدف 
كذلــك  تشــكيلية،  بصــورة  والبيئــة  املجتمــع 
إثــراء مجــال الفنــون البريــة للمجتمــع بصــورة 

معــارصة.

5
املشاركة يف الحملة الوطنية 

للتوفر واالدخار

تهــدف إىل ترســيخ قيــم التوفر واالدخــار، ورفع 
ــة  ــعودية ألهمي ــدى األرس الس ــي ل ــتوى الوع مس
ــدى املجتمــع،  التوفــر، ونــرش ثقافــة االدخــار ل
وتعزيــز دور األرسة يف املســاهمة يف االقتصــاد 

الوطنــي، وتحقيــق التنميــة االجتامعيــة.

الحقوق الصحية6
التدريــب  تــم عقدهــا يف مركــز  ورش عمــل 
املجتمعــي النســوي بجامعــة املجمعــة، بحضــور 
مكثــف للمــرأة مــن جميــع الفئــات العمريــة.
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التوعية بأمراض الرسطان7
ــراض  ــة بأم ــج التوعوي ــن الربام ــدد م ــذ ع تنفي

ــان. الرسط

التعامل مع الحاالت الطارئة8

ومحــارضات  أركان  مــن  باقــة  تضــم  حملــة 
مــن  نســعى  واملجتمــع،  األرسة  تهــم  توعويــة 
خالهــا إىل نــرش الوعــي والثقافــة الصحيــة بــن 

أفــراد املجتمــع.

ملتقيات نرباس9

الوطنيــة  اللجنــة  تقيمهــا  ملتقيــات  وهــي 
أســهمت  وقــد  )نــرباس(،  املخــدرات  ملكافحــة 
اللجنــة والجامعــة يف إقامــة هــذه امللتقيــات مــن 

الجامعــة. كليــات  تنفيذهــا يف  خــال 

ج: مجال الرشاكات:

ــع  ــص املجتم ــام يخ ــرأة في ــن امل ــة لتمك ــاء رشاكات فاعل ــة ببن ــد الجامع ــال عن ــذا املج ــى ه يُعن

والبيئــة ووضــع أسســها وآلياتهــا، وتتمثــل مخرجــات هــذا املجــال يف تعــاون الجامعــة مــع عــدد 

مــن الجهــات منهــا: الجامعــات واملؤسســات والجمعيــات، واملراكــز، والغــرف التجاريــة، وغرهــا مــن 

الجهــات الحكوميــة والخريــة والخاصــة حيــث بلــغ مجمــوع الجهــات التــي تــم التعــاون معهــا 58 

جهــة. 

قامــت الجامعــة بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع جهــات تعنــى وتهتــم بتطويــر املــرأة مــن 

خــال تقديــم نشــاطات متخصصــة لهــا ســواء كانــت هــذه الجهــات معنيــه فقــط للمــرأة او كانــت 

معنيــه للعنــر الرجــايل والنســايئ وذلــك كــام يــي

توقيع مذكره تفاهم مع اللجنة النسائية للتنمية املجتمعية يف منطقة الرياض   •

توقيع مذكره تفاهم مع مؤسسة تكوين القيم   •

توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية انسان  •
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د: مجال إطاق املبادرات:

ــة  ــة املوجه ــادرات التنموي ــة املب ــذ وإدارة ومتابع ــم وتنفي ــال بتصمي ــذا املج ــى ه يُعن

ــائية  ــة النس ــا اللجن ــع رشيكه ــة م ــا الجامع ــي أطلقته ــادرات الت ــم املب ــن أه ــرأة، وم ــن امل لتمك

ــة: ــات ذات العاق ــع الجه ــا م ــة تطويره ــت عملي ــة وتابع ــة املجتمعي للتنمي

املبادرةم

1

ــت  ــة كان ــادرة نوعي ــي مب ــرشة، وه ــة ع ــال دون الثامن ــي لأطف ــلل الدماغ ــج الش برنام
إحــدى، مخرجــات برنامــج تأهيــل القيــادات النســائية الشــابة، وتعمــل الجامعــة حاليــاً 
عــى اســتكامل إجــراءات تســكن املبــادرة يف مركــز جامعــة املجمعــة الــدويل لتقنيــات 

ــك وفــق االختصــاص. ــة، وذل ــل واألطــراف االصطناعي التأهي

2
آليــات تفعيــل اســتخدام الباســتيك املتحلــل، وهــي مبــادرة تُعنــى بالحفــاظ عــى البيئة 

ومعالجــة مــا يســببه اســتخدام الباســتيك املعتــاد مــن إرضار بالبيئة.

3

ــة تنميــة الوعــي االســتهايك، وهــي مبــادرة تهــدف إىل رفــع الوعــي االســتهايك،  حمل
ــش  ــتغال والغ ــن االس ــه م ــه وحاميت ــة حقوق ــبل ملعرف ــل الس ــتهلك بأفض ــف املس وتثقي
ورفــع األســعار، وتغــر األمنــاط االســتهاكية الســائدة يف املجتمــع حفاظــاً عــى مقدرات 
الوطــن ومكتســباته، وقــد أطلقــت بالتزامــن مــع الحملــة الوطنيــة للتوفــر واالدخــار.

4
مبــادرة تحديــد االحتيــاج التنمــوي، وهــي مبــادرة تعنــى بتحديــد االحتيــاج التنمــوي 
للمكونــات املجتمعيــة املختلفــة بهــدف بنــاء الربامــج التنمويــة وفــق خطــة مبنيــة عــى 

االحتيــاج الفعــي.
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مرصد المسؤولية االجتماعية

يعــد مجــال  املســؤولية االجتامعيــة مــن املجــاالت املهمــة واملســؤوليات امللحــة للجامعــات 

وذلــك بحكــم طبيعــة عمــل الجامعــات وأهدافهــا ورســالتها ودورهــا املؤثــر يف املجتمعــات وقدرتها 

عــى معالجــة قضايــا املجتمــع املحــي ، باإلضافــة إىل دورهــا  الرئيــس يف قبــول وتخريــج الطــاب  

والبحــث العلمــي، األمــر الــذي يحتــم  عليهــا إيجــاد جهــة ترتبــط تنظيميــاً بــاإلدارة العليــا يف 

الجامعــة لتكــون مبثابــة الــذراع التــي تســتطيع الجامعــة مــن خالهــا القيــام بوظيفتهــا يف تفعيل 

ــاً مــن ذلــك عملــت جامعــة املجمعــة  ــا ، وانطاق ــام املســؤولية  االجتامعيــة وتحقيــق أهدافه مه

ــى  ــة ع ــاعد الجامع ــي تس ــذراع الت ــو ال ــون ه ــة ليك ــؤولية االجتامعي ــد املس ــاء مرص ــى إنش ع

القيــام بالــدور املنــوط بهــا يف مجــال املســؤولية االجتامعيــة , حيــث يتــوىل املرصــد إدارة هــذا 

امللــف مــن خــال تنفيــذ املبــادرات املحققــة ألهــداف الجامعــة يف مجــال املســؤولية االجتامعيــة .

ويتكــون املرصــد مــن عــدد مــن املراكــز والوحــدات املســاندة وهــي مركــز االرسة والطفولــة 

ومركــز خدمــات ذوي االحتياجــات الخاصــة ومركــز العمــل التطوعي ووحــدة التوعيــة والتثقيف 

ووحــدة املشــاركات املجتمعيــة ووحــدة برامــج التنميــة املحليــة. وللمزيــد مــن املعلومــات الدخــول 

ــى الرابط: ع

https://www.mu.edu.sa/ar/centers-and-institutes/social-responsibility-obeservatory

https://www.mu.edu.sa/ar/centers-and-institutes/social-responsibility-obeservatory
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مجاالت إنجازات عمل مرصد المسؤولية االجتماعية

مجال الدراسات2املجال املؤسي التنظيمي1

مجال التوعية والتثقيف4مجال التدريب3

مجال إطاق املبادرات6مجال الرشاكات5

مجال اإلصدارات8مجال نقل الخربات7

مجال الخدمات املجتمعية املتنقلة10مجال البيئة9

مجال التنمية املستدامة11

المجال المؤسسي التنظيمي

يُعنــى هــذا املجــال بإنشــاء جهــات مؤسســية يف إطــار الجامعــة تقــدم الخدمــات التنمويــة 

والتوعويــة ملختلــف فئــات املجتمــع، وكذلــك مراجعــة بعــض الترشيعــات املتعلقــة بالبيئــة 

والعمــل عــى بنــاء تصــور لتطويــر الترشيعــات مبــا يســهم يف الحفــاظ عــى البيئــة، ومــن أهــم 

مــا تــم يف هــذا املجــال إنشــاء وحــدة تطويــر خدمــات الطفولــة.

 تطوير هياكل

املسؤولية االجتامعية

إنشاء وحدات معنية باملسؤولية االجتامعية – مثل وحدة التطوع1

2
 إنشاء مراكز معنية باملسؤولية االجتامعية داخل الجامعة  - مركز

ذوي االحتياجات الخاصة – مركز األرسة والطفولة

3
 بناء السياسات يف مجال تطبيقات املسؤولية االجتامعية – وثيقة 

. سياسة التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

4
 دعم الجهات األخرى يف مأسسة املسؤولية االجتامعية – الرشاكات

 مع قطاعات مختلفة
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مجال التدريب

يُعنــى هــذا املجــال بتقديــم الــدورات والربامــج التدريبــة ملختلــف فئــات املجتمــع بنــاًء 

عــى دراســة االحتياجــات الفعليــة لــه، حيــث عملــت الجامعــة عــى تقديــم العديــد مــن الــدورات 

ــر  ــة، واملاليــة، وتطوي ــادات النســائية، والرتبوي ــة التــي تعنــى بتأهيــل القي والربامــج التدريبي

األرسة، والعمــل التطوعــي، والتنميــة املســتدامة، والتقنيــة، والوقايــة مــن املؤثــرات العقليــة. 

ومن أهم الربامج التدريبية املقامة:

التوصيفالربنامجم
عدد 

الفعاليات

1
تأهيل القيادات 

النسائية الشابة

ــائية  ــادات النس ــن القي ــل م ــداد جي ــدف إىل إع يه

ــة. ــة الوطني ــج التنمي ــاهمة يف برام ــابة للمس 2الش

2
التدريب املنتظم 

للرتبية الفعالة

تدريــب املدربــات عــى معرفــة الركائــز األساســية 

لبنــاء العاقــة اإليجابيــة مــع األطفــال واملراهقــن، 

مــام  الفعــال،  الرتبــوي  ســلوكهم  فهــم  وأهميــة 

يســاعد عــى تعزيــز الثقــة وتقديــر الــذات لــدى 

بنفســها  األم  ثقــة  وتطويــر  واملراهــق،  الطفــل 

ــة. ــا الكامن ــتخدام قدراته ــى اس ــاعدتها ع ومس

2

3
اللغة اإلنجليزية 

لأطفال

برنامــج تدريبــي مخصــص لأطفــال يتــم مــن 

خالهــا تقديــم دورات مكثفــة يف تعليــم اللغــة 

اإلنجليزيــة.
12

4

برنامج التنظيم املايل 

مليزانية األرسة بن 

اإلنفاق واالدخار

برنامــج تدريبــي بغــرض اكســاب مهــارات إدارة 

ميزانيــة األرسة بشــكل فاعــل يحقــق أقــى اشــباع 

لرغبــات ومتطلبــات األرسة.
4
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5
برنامج القيادات 

النسائية الشابة

أفضــل  قبــل  مــن  بــه  التدريــب  يتــم  برنامــج 

الخــرباء واملختصــن يف مجــال القيــادة، باإلضافــة 

إىل لقــاءات محفــزة مــع شــخصيات قياديــة لنقــل 

التجــارب، وزيــارات ميدانيــة لنــامذج هامــة يف 

ــة  ــي ومامس ــق العم ــة للتطبي ــات املختلف القطاع

الواقــع. ويركــز عــى إكســاب الشــابات املهــارات 

والســلوكيات واملعــارف يف مجــال القيــادة اإلداريــة، 

ــي،  ــي املجتمع ــامية والوع ــم اإلس ــز القي ــع تعزي م

تأهيليــة  بــأدوات  الوطنيــة  القيمــة  وإبــراز 

متكاملــة تجمــع بــن التأصيــل العلمــي والتطبيــق 

النظــري.

1

6
ورشة عمل رخصة 

العمل التطوعي

ورشــة عمــل رخصــة العمــل التطوعــي لتعزيــز 

جــودة ومخرجــات الربامــج املجتمعيــة التطوعيــة، 

وبنــاء قــدرات املتطــوع من خــال أفضل املامرســات 

واملعايــر الدوليــة، وذلــك دعــامً للتطــوع املؤســي 

املســتدام.

3

7

برنامج »تطبيق 

أهداف األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة«

برنامــج تدريبــي مكثــف يُعنــى بإعــداد كــوادر 

لتطبيــق أهــداف األمــم املتحــدة للتنمية املســتدامة 

ــة 2030 ــة اململك ــع رؤي ــق م بالتواف
8

مجال الدراسات

ــات  ــة االحتياج ــى دراس ــل ع ــي تعم ــة الت ــاث العلمي ــم األبح ــال بتقدي ــذا املج ــى ه يُعن

ــا. ومــن الدراســات املٌقدمــة يف هــذا املجــال، دراســات  واملشــكات املجتمعيــة وتقديــم الحلــول له

ــات  ــأرسة، ودراس ــة ل ــات التنموي ــل، واالحتياج ــرأة، والطف ــة للم ــات التنموي ــدم االحتياج تخ

ــرايف. ــا الجغ ــة يف نطاقه ــداث التنمي ــة يف إح ــر الجامع ــدى تأث ــدم م تخ
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ومن أمثلة الدراسات املقدمة: 

متتالتحليل البيئي لاحتياجات التنموية يف محافظة املجمعة )1(.1

متتالتحليل البيئي لاحتياجات التنموية يف محافظة املجمعة )2(.2

نطاقهــا 3 يف  التنميــة  إحــداث  يف  الجامعــة  تأثــر  مــدى  دراســة 
متتالجغــرايف.

متتدراسة تحديد االحتياجات التنموية للمرأة.4

الجامعــة 5 نطــاق  التطوعــي يف  العمــل  أولويــات  تحديــد  دراســة 
متتالجغــرايف.

جاريةدراسة تحديد االحتياجات التنموية للطفل.6

مجال التوعية والتثقيف

يُعنــى هــذا املجــال بتثقيــف مختلــف فئــات املجتمــع يف مختلــف مجــاالت تنميــة الــذات 

ــات  ــج والفعالي ــرشات الربام ــة ع ــرتة املاضي ــال الف ــة خ ــذت الجامع ــة، ونف ــة املجتمعي والتنمي

والحمــات مــن أجــل التوعيــة والتثقيــف لــأرسة واملجتمــع بشــكل عــام، يف مختلــف الجوانــب. 

ومن أهم مجاالت التوعية والتثقيف التي تم تغطيتها:

 مهارات التعامل مع األلعاب
اإللكرتونية

 حملة التثقيف بالصحة
 العامة

 التوعية بأمراض الكى

 املعارض التشكيلية
 املشاركة يف الحملة

الوطنية للتوفر واالدخار
الحقوق الصحية

التوعية بأمراض الرسطان
 التعامل مع الحاالت

الطارئة
ملتقيات نرباس
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مجال نقل الخبرات التطويرية

يُعنــى هــذا املجــال بنقــل خــربات الجامعــة للجهــات املختصــة بخدمــة املجتمــع، حيــث تــم 

يف إطــار هــذا املجــال نقــل الخــربات يف املجــاالت التقنيــة واإلداريــة والقانونيــة.

ومن أمثلة ذلك:

نظــام اللجــان واملجالــس، حيــث تــم تقديــم نســخة مــن نظــام اللجــان واملجالــس املعمــول 

ــة اىل رشح  ــاض باإلضاف ــة الري ــة مبنطق ــة املجتمعي ــائية للتنمي ــة النس ــة للجن ــه يف الجامع ب

وتدريــب آلليــة التعامــل مــع محتويــات النظــام.

مجال اإلصدارات

ــة  ــدارات التنموي ــكال اإلص ــف أش ــة مختل ــم وطباع ــاز وتصمي ــال بإنج ــذا املج ــى ه يُعن

والتعريفيــة والتوعويــة مــن كتــب، وكتيبــات، ونــرشات، وتقاريــر، مرتبطــة بفعاليــات الجامعــة 

املختلفــة، وقــد انتجــت الجامعــة عــرشات مــن اإلصــدارات خــال الفــرتة املاضيــة.

ومن أمثلة تلك اإلصدرات:

األدلة التنظيمية

الكتيبات التثقيفية

النرشات التوعوية

مجال الخدمات المجتمعية المتنقلة

ــة  ــاالت الصحي ــزة يف املج ــات مجه ــن حاف ــارة ع ــة عب ــة متنقل ــات مجتمعي ــي خدم ه

الجامعــة بتجهيــز هــذه  قامــت  اإلعاقــة، حيــث  والتعليميــة واإللكرتونيــة وخدمــة ذوي 

الحافــات، وتعمــل عــى مــد خدماتهــا املجتمعيــة مــن خــال هــذه الحافــات إىل املناطــق النائيــة  

ــرايف.  ــة الجغ ــاق الجامع ــة يف نط ــر الواقع ــز والهج يف املراك
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وتتمثل هذه الخدمات يف الحافات التالية:

التدريب والتعليم اإللكرتوين املجتمعي

بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة
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بنك الدم 

الخدمات الطبية املتنقلة
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مجال التنمية المستدامة

مبــادرة تعزيــز مفاهيــم أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة 2030 بــن 

منســويب الجامعــة واملجتمــع املحــي

أطلقــت الجامعــة ممثلــة يف مرصــد املســؤولية االجتامعيــة عــدد مــن املبــادرات 

الهامــة يف مجــال التنميــة املســتدامة.

 أهمها ما يي : 

بنــاء اســرتاتيجية لتنميــة قــدرات منســويب الجامعــة واملجتمع املحــي يف ضوء 

ــرتاتيجية  ــتملت االس ــد اش ــتدامة 2030م، وق ــة املس ــة للتنمي ــداف األممي األه

عــى مــا يــي:

تحديد املامح العامة للتنمية املستدامة وأهدافها 

يف برنامج األمم املتحدة للتنمية املستدامة2030م. 

تحديد إطار الدور املتوقع للجامعات يف ألهداف 

األممية.  أكادميي – بحثي – املسؤولية املجتمعية

بناء االسرتاتيجية املقصودة وفق املدخات الواردة 

يف الدراسة.

بناء خطط العمل يف السرتاتيجية وهي ثاث، 

خطط : تأهيلية، تنفيذية، تقوميية.

تحديد آليات العمل لكل خطة من هذه الخطط. 
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بنــاء برنامــج تدريبــي موجــه ملنســويب الجامعــة واملجتمــع املحــي تحــت 

عنــوان: “تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة 2030”

التعرف عى فلسفة التنمية املستدامة. 
التعرف عى أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة.

تصميم املبادرات يف ضوء أهداف األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة.
بناء تقارير التنمية املستدامة.

املواءمة بن أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

ورؤية اململكة )2030(.

إنجازات اململكة العربية السعودية يف

 مجال تحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة.

بنــاء قاعــدة خــرباء يف مجــال تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة 
للتنميــة املســتدامة:

برنامــج خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم للتنميــة املســتدامة: يؤهــل املتــدرب 

المتــاك املعــارف واملهــارات التــي تتيــح لــه بنــاء وتنفيــذ مبــادرات التنميــة 

املســتدامة، ومُينــح املتــدرب الــذي يجتــاز اختبــار الربنامــج بطاقــة خــربة يف مجــال 

ــتدامة. ــة املس ــداف التنمي أه

 برنامــج  إعــداد مــدرب معتمــد يف تطبيقــات االســتدامة: يؤهــل املتــدرب المتــاك 

املعــارف واملهــارات التــي تتيــح تدريــب املدربــن يف مجــال تطبيقــات أهــداف األمــم 

للتنميــة املســتدامة. ومُينــح املتــدرب الــذي يجتــاز الربنامــج شــهادة مــدرب معتمــد 

يف مجــال تطبيقــات االســتدامة

 برنامــج إدارة املشــاريع التنمويــة PMD: يؤهــل املتــدرب المتــاك املعــارف واملهــارات 

التــي تتيــح إدارة املشــاريع التنمويــة، ومُينــح املتــدرب الــذي يجتــاز االختبــار الدويل 

املعتمــد شــهادة مديــر إدارة املشــاريع التنمويــة املعتمــد.
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املخرجات املتوقعة من بناء قاعدة الخرباء يف مجال األهداف األممية: 

إعــداد خــرباء لخدمــة مختلــف الجهــات: تخريــج عــدد مناســب مــن الخــرباء يف 
مجــال التنميــة املســتدامة يغطــي مناطــق االحتيــاج عــى مســتوى اململكــة.

العمــل عــى نــرش األهــداف األمميــة: دورات تدريبيــة تــرشح األهــداف األمميــة 
كاملــة وارتبطهــا وآليــة العمــل بهــا يف إطــار  رؤيــة اململكــة 2030.

الرتكيــز عــى كل هــدف بشــكل خــاص: دورات تدريبيــة مفصلــة تــرشح كل هــدف 
مــن األهــداف األمميــة عــى حــدا  وآليــة العمــل بــه يف إطــار  رؤيــة اململكــة 2030.

التمكــن مــن إدارة املبــادرات واملشــاريع التنمويــة: برنامــج تدريبــي يــرشح دورة 
حيــاة املبــادرة وكيفيــة إدارتهــا بشــكل فعــال وتهيئــة ســبل النجــاح لهــا.

ما الذي حققت الجامعة من هذه املبادرة: 

تــم بنــاء الخطــة االســرتاتيجية : وفــق رؤيــة محــددة تنطلق مــن تطبيقــات األهداف 

األمميــة ومواءمتهــا مــع رؤية اململكــة 2030 . 

تــم تنفيــذ الربنامــج التدريبــي: خبــر تطبيقــات أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة 

ــة.  املســتدامة، حيــث نفــذ يف محافظــات الجامع

تم تنفيذ الربنامج التدريبي : مدرب معتمد يف تطبيقات االستدامة. 

ــر  ــري اآلن التحض ــة، ويج ــاريع التنموي ــي: إدارة املش ــج التدريب ــذ الربنام ــم تنفي ت

PMD ــد يف ــان دويل معتم ــن المتح ــاع املتدرب إلخض

تكويــن قاعــدة مــن الخــرباء يف مجــال تطبيقــات األهــداف األمميــة يبلــغ عددهــم40 

خبــراَ مــن الجنســن.

ــادرة  ــة 30 مب ــج التدريبي ــق الربام ــال تطبي ــن خ ــي م ــة أن تبن ــتطاعت الجامع اس

ــة.  ــداف األممي ــن األه ــة م ــة منطلق تنموي
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الربامج التدريبة

عدد الحضورالتاريخعنوان املحارضةم
نساء

الوعي املعلومايت واملفاهيم األخاقية املرتبطة 1
1925 /8/ 2020بجائحة كورونا

2020/9/120الطفل ما قبل كورونا2

2020/9/811األطفال واملوت3

2020/9/1515مامرسات تشجيع األبناء عى القراءة والكتابة4

2020/9/2214األطفال واملرض5

2020/9/2934التنمر املدريس6

2020/10/638مهارات التواصل الفعال )1(7

2020/10/1369العنف املنزيل8

2020/10/2031مهارات التواصل الفعال )2(9

2020/10/2635كل 19 ثانية10

2020/10/27112تنيمه الذكاء العاطفي عند األطفال )1(11

2020/11/3174كيف أشجع طفي12

2020/11/10104تنمية الذكاء العاطفي عند األطفال )2(13

2020/11/1138الوعي املعلومايت14

2020/11/2441حامية االطفال15

2020/12/15التغذية التكميلية16

2020/12/211واجب املجتمع تجاه ذوي االحتياجات الخاصة17

حصر برامج مرصد المسؤولية االجتماعية بجامعة 
المجمعة لعام 2020-2021م
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رعاية املعاقن يف ضوء اتفاقية األمم املتحدة لحقوق 18
2020/12/376األشخاص ذوي اإلعاقة

2020/12/752أساسيات قياس مؤرشات األداء 191

2020/12/864أساسيات قياس مؤرشات األداء 202

2020/12/8330فنيات توجيه سلوك األطفال واملراهقن21

2020/12/93لنتواصل معهم بلغة اإلشارة22

2020/12/15370بناء دماغ الطفل السنوات األوىل الخمس23

2020/12/22409فنيات توجيه سلوك األطفال واملراهقن24

2020/12/29164الرضاعة الطبيعية25

2021/1/5271كيف نزرع األمان عند االطفال26

الضامنات القانونية للحد من العنف االرسي يف 27
2021/2/16114األنظمة السعودية

2021/2/28121املساواة يف حق التعليم28

2021/3/1الربنامج تأهيل املقبلن عى الزواج29
2021/3/388

2021/3/9137حقوق املرأة يف اإلسام وحاميتها30

2021/3/146متكن املرأة مفاهيم ودالالت31

2021/3/1530املرأة يف توجيه االرسة يف ظل التغرات االجتامعية32

2021/3/30285دمج ذوي اإلعاقة وأرسهم يف املجتمع 33

ندوة الرياضة السعودية منصة السام وملتقى 34
2021/4/651الثقافات ومحرك التنمية 

2021/4/74مكافحة غسيل األموال 35

2021/4/10162التنمر36

2021/6/27418أليات التحفيز37
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2021/7/7108تبسيط التصميم الجرافيي للمبتدئن 38

2021/9/1195محو األمية البيئية الطريق نحو السعودية الخرضاء39

2021/8/1851برنامج حاضنة الرياض لأعامل40

2021/9/827األوقاف و دورها يف التنمية41

2021/9/2880جامعة املجمعة و املرأة التمكن من أجل التنمية42

جهود جامعة املجمعة يف استمرار تفعيل املنصة 43
2021/10/913الوطنية للعمل التطوعي

األهداف األممية و رؤية اململكة 2030 املفاهيم و 44
2021/8/1853الدالالت

4359الــــــــــــــــمـــــــــجــــمـــــــــــوع

45عدد الربامج التدريبية

51عدد املدربن

12عدد الجهات املشاركة

73عدد املنسقن

134عدد املتطوعن

املبادرات:

مبادرة تربع الدم
مبادرة فحص كبار 

السن 
مبادرة منصة 

مدرستي

مبادرة دعم االرسة 
تربوياً خال جائحة 

كورونا 

 املجموع 

4
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الفعاليات

فعاليات اليوم الوطني السعودي 90

-فيديو يوضح جهود اململكة للتعليم يف 
مواجهة جائحة كوفيد -19

-فيديو يوضح إنجازات اململكة خال جائحة 
كوفيد -19

-توزيع )عباره من عبارات صاحب السمو امللي 
األمر محمد بن سلامن التحفيزية - بروشات 

وطنية -شوكوالتة مغلفة خاصه باليوم 
الوطني(

محارضة تثقفيةاليوم العاملي لرسطان الثدي

يوم الطفل العاملي 

-توزيع كاممات عى منسوبن ومنسوبات 
الجامعة – أهايل محافظه املجمعة

- تجهيز بطاقات االلكرتونية إهداء لأطفال 
عى موقع الجامعة .

3 محارضات تثقفيةاليوم العاملي لذوي االحتياجات الخاصة

اليوم العاملي للتطوع
-فيديو تجارب الفريق النسايئ مع مرصد 
املسؤولية االجتامعية بجامعة املجمعة يف 

مجال التطوع - حمات تربع دم 

العام الجديد 2021م تنظيمك للوقت يعني 
إنتاجية وإنجاز مستدام

منظم مهام أسبوعي منسوبن ومنسوبات  
الجامعة

محارضتن تثقفية يوم العداله االجتامعية العاملي

3 محارضات تثقفية اليوم العاملي للمرأة

اليوم العاملي الرياضة من أجل السام 
والتنمية

ندوه 

فعاليات اليوم الوطني السعودي 91
املشاركة يف حمات التربع بالدم يف عدة 

أماكن
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9فعاليات املجموع 

الربامج الصحية

     1-حمات تربع الدم 

عدد الحمات

59

عدد املتربعن 2970

عدد النساء منهم 868

    2-حمات فحص كبار السن 

عدد الحمات

13

عدد املستفيدين 163

نساء 53

    3-التوعية والتثقيف الصحي 

عدد الربامج

23

عدد من تم تثقيفهم صحيا 7420

عدد النساء منهم 2724

برامج التوعية والتثقيف

     1-منصة مدرستي  

عدد الحمات

11

عدد املستفيدين 109

نساء 47

الفرص التطوعية 

عدد النساء منهمالساعات التطوعية عدد النساء منهمالفرص التطوعية 

117754711374342000
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