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اإلدارة العامة للخدمات
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  S e r v i c e s

أبرز المشاركات المجتمعية
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بعض من األنشطة
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بعض من األنشطة التي تمت في اإلدارة العامة للخدمات:

1- اإقامة عدد من الور�ش التخ�ص�صية امليدانية لإدارة املخاطر يف خطوط النقل املوجهةمبحيط اجلامعة 
واملجتمع املحلي من خالل املدار�ش.

2- تفعيل اأ�صبوع البيئة وي�صمل عدد من الفعاليات للطالبات داخل مق�صورات النقل بالإ�صافة لتقدمي عدد من 
الربو�صورات لالأ�صر يف املدن والهجر واملراكز بواقع 88 مركز وهجرة.
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3- اإقامة ور�صة عمل حول التعريف مبادرة ال�صعودية اخل�صراء ون�صر مفهوم املبادرة واأهمية الت�صجري ملن�صوبي 
الإدارةوتوزيع عدد من النباتات عليهم لن�صر ذلك يف املنازل  من خالل الأ�صرة.
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4- مبادرة اأ�صدقاء اخلدمات وهي زيارة اأولياء الأمور لالطالع على ما تقدمة اجلامعة لأبنائها من خدمات 
واأن�صطة وفعاليات وبروتوكولت متعلقة بدرء املخاطر.

5- حما�صرة اآثار رمي املخلفات على الطريق )برنامج توعوي ملن�صوبي اجلامعة وطالبها واملجتمع املحلي(. 
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6- حملة التعريف باأهمية الت�صجيل بالتعداد ال�صكاين موجه لكبار ال�صن وال�صائقني واملجتمع املحلي داخل 
مق�صورات النقل.

7- ا�صتقبال الطالبات بالورود مع بداية الختبارات �صمن التهنئة.
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8- الحتفاء بيوم التاأ�صي�ش يف مق�صورات النقل من خالل ن�صر عدد من الفعاليات للطالبات اأثناء الرحالت 
وتوزيع عدد من الهدايا لالأ�صر يف املنازل تفاعاًل مع املنا�صبة.

9- ور�صة عمل يف الفنون الت�صكيلية واأهميته يف املجتمع واأهمية م�صاركة املجتمع للحد من احلوادث املرورية.
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اخلدمي  للعمل  الرائدة  اجلامعة  جتربة  واأعتماد  ال�صعودية  للجامعات  اخلدمي  للعمل  ملتقى  اأول  اإقامة   -10
اإدارة الأزمات يف جائحة كورونا على م�صتوى نقل اخلربة للجامعات مبا يعود للفائدة على املجتمع  واأعمالها يف 

والطالب.

11- اإقامة �صل�صلة من الدورات الإر�صادية للتعامل مع الأعطال ملن�صوبي اجلامعة وطالبها. 
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12- ور�ش عمل مهنية موجهة للطالبات وال�صائقني عن بعد. 

13- انطباعات اأولياء الأمور والطالبات عن اأثر امل�صاركات املجتمعية.
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14- م�صابقة ديوانية �صالك عرب من�صات التفاعل الجتماعي حتت عنوان )ديوانية نادي �صالك معك بالبيت( 
والتي متت خالل �صهر رم�صان املبارك موجه لكافة �صرائح املجتمع للحد من احلوادث املرورية.

15- �صاركت اجلامعة ممثلة مبركز �صالك لل�صالمة املرورية بامللتقى واملعر�ش الدويل اخلام�ش لل�صالمة املرورية، 
واملقام باملنطقة ال�صرقية ومت عر�ش جتربة وجهود جامعة املجمعة من خالل حملة مبادرة جامعة بال حوادث 

خالل املوؤمتر ومت التوجيه بنقل هذه التجربة للمجتمع.
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16- اإقامة املحا�صرة التوعوية بعنوان )القيادة الآمنة( يف مدار�ش التعليم العام واجلامعي بهدف ن�صر ثقافة 
ال�صالمة املرورية �صمن امل�صاركات املجتمعية.
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17- اإقامة املحا�صرة التوعوية بعنوان )دور الطالب اجلامعي يف تعزيز جانب ال�صالمة املرورية( يف كلية العلوم 
والدرا�صات الإن�صانية يف رماح.
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وهي  اجلامعية(  املرحلة  طالب  لدى  املرورية  ال�صالمة  جانب  )تعزيز  بعنوان  التوعوية  املحا�صرة  اإقامة   -18
موجه لطالب املرحلة اجلامعية يف اجلامعات ال�صعودية �صمن امل�صاركات املجتمعية. 
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19- اإقامة مبادرة )ركز معي( لتوعية �صائقي النقل الثقيل داخل املدن وخارجها يف امل�صاركات املجتمعية. 
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20- مركز �صالك لل�صالمة املرورية يفتح باب الت�صجيل لالنت�صاب بع�صوية املركز ومتنح املنت�صبني عدد �صاعات 
تطوعية �صمن اأهمية اإ�صرتاك كافة اأفراد املجتمع يف الأن�صطة.
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21- من مبداأ ن�صر ثقافة ال�صالمة املرورية اأقامت الإدارة برناجمًا توعويًا حتت م�صمى " اإذاعتنا من اأجل �صالمتنا 
" وهي مبادرة موجهة لطالب املرحلة الثانوية يف مدار�ش التعليم العام يف كافة نطاق حمافظة املجمعة واملجتمع 

املحلي. 
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22- قامت الإدارة ممثلة باإدارة النقل باإقامة مبادرة بعنوان: كونوا حذرين، وتهدف اإىل رفع الوعي اأثناء وقوف 
احلافالت ونزول الطالبات يف مدار�ش التعليم العام واجلامعي �صمن امل�صاركات املجتمعية.
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23- الإدارة ممثلة بق�صم وحدة متابعة التقلبات اجلوية تطلق مبادرة )معكم دائمًا( لتوعية الطالب من اآثار النظر 
لظاهرة الك�صوف يف مدار�ش التعليم العام واجلامعي �صمن امل�صاركات املجتمعية والتوعوية.
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كليات  كافة  يف  احلافالت(  قائدي  مع  التعامل  يف  واأثره  للطالبة  اخللق  )ح�صن  التوعوي  الربنامج  اإقامة   -24
اجلامعة ومدار�ش التعليم العام.

25- امل�صاركة يف اليوم العاملي للمراأة تفاعاًل مع هذه املنا�صبة من خالل الأ�صر يف املجتمع املحلي.



22

26- اأقامت وحدة متابعة التقلبات اجلوية حما�صرة مو�صم ال�صبط بالتعريف يف املجتمع املحلي.

27- قامت الإدارة العامة للخدمات بامل�صاركة يف ت�صجري املدينة اجلامعية من خالل زرع روح التطوع لدى من�صوبي 
الإدارة واأ�صرتاك املجتمع املحلي من خالل م�صاركة اأولياء الأمور.
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28- قامت الإدارة بتنفيذ برنامج اإثرائي عن اليوم العاملي لالأر�صاد ووجه هذا الربنامج لطالب املجتمع املحلي يف 
املرحلة الإبتدائية.

29- �صاركت الإدارة العامة للخدمات باليوم العاملي للدفاع املدين حتت عنوان �صالمة الأطفال غايتنا يف الأ�صواق  
التجارية �صمن امل�صاركات املجتمعية.
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30- �صاركت الإدارة العامة للخدمات باليوم العاملي للتطوع ون�صر اأهميته يف املحافظات واملراكز والهجر.

31- امل�صاركة يف التوعية بحملة العنف �صد املراأة وذلك بن�صر اأحداث هذه املبادرة للمجتمع املحلي.
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املجتمع  اآراء  تلم�ش  خالل  من  الأداء  جودة  لقيا�ش  اخلدمات  اأعمال  يف  اأ�صا�صي  هدف  الر�صى  قيا�ش  رفع   -32
وامل�صتفيدين.

33- مركز حماكاة القيادة يوا�صل فعالياته للمجتمع من خالل ن�صر القيادة الآمنة للعن�صر الن�صائي. 
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34- امل�صاركة يف فعاليات اليوم الوطني. )من خالل مكاتب النقل وحافالت النقل ومن�صوبي الإدارة( ونقل هذه 
الفرحة لأولياء الأمور يف املراكز والهجر.

35- تقرير العودة الآمنـة التي عمل فيها مبا ي�صمن �صالمة الطالبات وحتقيق ر�صاء اأولياء الأمور.



27

36- خدمة مبادرون والتي تعمل لأجل تلقي مالحظات ومقرتحات النقل ومعاجلتها مبا�صرة.

37- خدمة النقل من داخل املدن اجلامعية ملركز اللقاحات من خالل نقل زوار املدينة اجلامعية من اأفراد املجتمع 
املحلي.
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38- نقل الطالب لالأن�صطة والفعاليات املختلفة.

39- نقل طالب املنح وا�صتقبالهم من املطارات من كافة البلدان.
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40- خدمة امل�صاندة داخل املدن اجلامعية خلدمة الطالب والزوار ومن�صوبي اجلامعة واملجتمع املحلي.

41- تنفيذ عدد من املبادرات التاأهيلية لل�صائقني للتعامل مع املخاطر املتعددة.
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42- مبادرة جاهز بخدمتك وهي عملية توا�صل فورية مع م�صتخدم املركبة ورئي�ش اجلهة لقيا�ش اأثر اخلدمة 
املقدمة والعمل على حت�صينها. 

43- معر�ش اأنامل ابداع للفنون الت�صكيلية وم�صاركة طالب اجلامعة واملجتمع املحلي.
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44- مبادرة ال�صعودية اخل�صراء داخل مق�صورات النقل.

45- فريق التطوع من الطالبات داخل مق�صورات النقل لتطبيق الإجراءات الحرتازية من خالل اإ�صراف املجتمع 
املحلي ون�صر ثقافة ال�صالمة من اآثار اجلائحة.
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46- نقل الطالب ملعر�ش وزارة الدفاع ومعر�ش الكتاب.

47- لقاء الدعم وامل�صاندة مللتقى القطاعات اخلدمية باجلامعة. 
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48- لوحات توعوية يف جمال ال�صالمة املرورية داخل املدينة اجلامعية وخارجها �صمن حمالت التوعية للمجتمع.

49- تنفيذ بروتوكولت وقائية خلدمة امل�صتفيدين. 
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50. ح�صول احدى الأنظمة املقدمة واملبتكرة من الإدارة على جائزة القمة العاملية ملجتمع املعلومات بجنيف من 
خالل نظام �صالك والذي يعترب نظام موجه للمجتمع من خالل اأختبارات املهارة للتاأكد من م�صتوى الوعي املروري 

وي�صارك فيه كافة اأفراد املجتمع.

51.  طلب نقل جتربة اجلامعة من خالل خربة الإدارة يف اأمناط امل�صاركات املجتمعية لالإ�صتفادة يف تفعيلها لدى 
اجلامعات.
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52. قيا�ش اآراء الطالبات والزوار على اخلدمة والأخذ بالآراء واملالحظات والعمل على حت�صينها ومت نقل هذه 
التجربة بجامعة �صقراء وجامعة امللك خالد. 

والوحدة  اجلوية  التقلبات  متابعة  وحدة  تفعيل  خالل  من  ال�صري  بخطوط  املخاطر  اإدارة  من�صة  اإن�صاء   .53
الرقمية اأمن والتي تعنى برفع م�صتوى احلماية واملتابعة يف اعمال النقل وخدمة املجتمع.
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54. امل�صاركة الفعالة يف حتقيق التاأثري من اعمال الإدارة واإجنازاتها حل�صول اجلامعة على العتماد املوؤ�ص�صي من 
خالل الفعاليات املجتمعية التي تقدمها الإدارة.

55. ا�صدار بروتوكولت تخ�ص�صيه يف اعمال اخلدمات بالإ�صافة ملا اأ�صدرته وزارة ال�صحة من خالل مركز وقاية 
لرفع م�صتوى اجلودة واحلماية من فريو�ش كورونا. 
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56. القيام بعمل ملتقى اأف�صل ممار�صات العمل اخلدمي يف ظل جائحة كورونا باجلامعات ال�صعودية حيث ح�صي 
مبوافقة معايل وزير التعليم واأ�صدر من خالل عدد من التو�صيات منها نقل جتربة جامعة املجمعة يف املمار�صات 

اخلدمية والربوتوكولت املعمول بها يف العمال اخلدمية ونقلها لكافة اجلامعات.

57. م�صاركة اجلامعة يف ور�صة عمل ال�صالمة يف النقل التعليمي بوزارة التعليم ونقل جتربة جامعة املجمعة يف 
هذه الور�صة من خالل احلمالت املتميزة يف جمال امل�صاركات املجتمعية.
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58. عملت الإدارة بوقت اجلائحة ببع�ش الأعمال مرفق �صكل تو�صيحي لأعمال الإدارة خالل هذه اجلائحة. 

59. تقرير عن اأبرز اجلهود مبركز �صالك لل�صالمة املرورية واملوجه للمجتمع.
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60. فتح رحالت جمتمعية لبناء اجلامعة وافراد املجتمع لزيارة معر�ش اجلمعية ال�صعودية للفنون الت�صكيلية 
والطالع على ما تقدمه اجلمعية من دعم لحياء اهمية الفنون الت�صكيلية.

61. نقل كافة الطالبات اخلريجات وذويهم اولياء المور والمهات من الهجر واملراكز للح�صور لالحتفاء بحفل 
التخرج.
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62. ال�صتمرار بخدمات تنقل العيادات املتنقلة الطبية وبنك الدم يف القرى والهجر واملراكز لتقدمي الرعاية 
ال�صحية.



63. اطالق حمالت توعوية يف الودية وال�صعاب موجه لكافة ال�صباب باملجتمع لتوعيتهم من خماطر العبور.42
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64. تقدمي دورات متقدمة للن�صاء يف املجتمع للتعرف على كيفية التعامل مع العطال الطارئة باملركبات.

65. تقدمي دورات تثقيفية لكيفية التعامل بح�صن اخللق وهي مبادرة جمتمعية موجه حلرا�ش الأمن يف املن�صاآت 
احلكومية واخلا�صة يف املجتمع.
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66. تنفيذ تنقالت افراد الك�صافة يف الوطن العربي اثناء زيارتهم ملحافظة املجمعة.

67. ال�صهام يف تقدمي اخلدمة املجتمعية يف كافة املوؤ�ص�صات احلكومية يف نطاق اجلامعة من خالل تقدمي كامل 
الدعم للزيارات املختلفة.
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68. امل�صاركة بحمالت توعوية �صد التع�صب ون�صر مفهموم اهمية تعزيز ال�صالمة املرورية يف املدرجات الريا�صية.

69. تقدمي مبادرات توعوية يف الطرق ال�صريعة لل�صائقني متعددي اللغات لهمية ال�صهام يف حتقيق ال�صالمة 
يف الطريق.
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بع�ش من اآراء الطالبات واأولياء الأمور وم�صتفيدي خدمات الإدارة العامة للخدمات: 
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منوذج من طلبات الباحثني ملرحلة الدكتوراه يف ال�صتفادة من متيز اعمال اجلامعة.
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اإلدارة العامة للخدمات
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  S e r v i c e s

لمتابعة مزيدا من االنشطة والمشاركات المجتمعية:


