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 مقدمة

امعة اجملمعة حتمل اجلامعات على عاقتها مسؤولية اجتماعية كبرية وتقوم بأدائها وفق معايري علمية وفنية ملتزمة باخلطة االسرتاتيجية هلا،  وتسعى ج

اجملتمع احمللي والسعودي التنموية للمجتمع اجلامعي و اجلهودإىل حتقيق هذه املسؤولية مبا تقدمه من إسهامات علمية وأنشطة جمتمعية تسهم يف دعم وتعزيز 

 بصفة عامة.

حزمة متنوعة من الربامج اجملتمعية  تقديم تسعى عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر إىل توطيد عالقتها مع اجملتمع من خالليف هذا الصدد و

. كما تواءم تلك 2020معة نمن خطتها االسرتاتيجية االسرتاتيجية ومؤشرات األداء اليت اعتمدتها جامعة اجملهدا  األوالتعليمية والتدريبية اليت حتقق 

 .الربامج مع ما مت حتديده من مبادرات نمن اخلطة التشغيلية لوكالة اجلامعة باعتبارها اجلهة املشرفة على العمادة والراعية لرباجمها

بناء األفراد واملؤسسات والقطاعات احلكومية واألهلية مبا حيقق  فتشمل عددا من الفعاليات اليت تسهم يف براجمها بالتنوع والثراءوختطط العمادة أن تتسم 

الربامج النوعية اليت تتميز باجلدة واالبتكار والتمدد األفقي يف استهدا  أفراد اجملتمع، وفيما على  بالعمادة للرتكيزفريق العمل  يسعىتكاملها وفعاليتها كما 

 هـ .1438/1439لتقدميها خالل العام اجلامعي عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر  ختططت اليت واملبادرا لألنشطة والفعاليات وصفًا موجزًايلي 

اخلطة وقد حرص الفريق معد اخلطة أن تتوافق مع التوجهات الرئيسة للخطة االسرتاتيجية للجامعة وتتواكب مع أهدافها التفصيلية مبا حيقق هلذه 

 داخل اجلامعة.كونها كجزء من منظومة عملية التحسني 

 واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

 فريق إعداد اخلطة.
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 املصطلحات:

 : مجيع املعنيني خبدمات جامعة اجملمعة سواء من جمتمعها الداخلي أو اخلارجي.أفراد اجملتمع -1
تعليمية أو حبثية وبرامج جمتمعية وتدريبية واستشارات تساهم يف تلبية : كل ما تقدمه جامعة اجملمعة من خدمات برامج خدمة اجملتمع -2

 طموحات أفراد اجملتمع وحتقق التنمية املستدامة ألفراده.
كل نشاط أو برنامج تقوم به تنفذه عمادة خدمة اجملتمع بذاتها أو بالتعاون مع اجلهات املعنية بهدف تقديم خدمة جملتمع اجلامعة  :املبادرة -3

 .داخلي او اخلارجيسواء ال

 هي مجيع األنشطة اليت تقدمها العمادة لفراد اجملتمع دون أي رسوم وتستهدف مجيع فئات اجملتمع دون قيد أو شرط. الربامج اجملتمعية: -4

 برامج التعليم املستمر وتشمل الدبلومات العليا والتأهيلية وبرامج التجسري. الربامج التعليمية: -5

ج تدريب تنفذها العمادة من خالل مراكز التدريب التابعة هلا أو قسم التدريب بالعمادة وهي برامج مدفوعة ال برام الربامج التدريبية : -6
 تهدف لتحقيق ربح.
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 منطلقات اخلطة
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 منطلقات اخلطة:

 على جمموعة من املنطلقات واملبادئ واملعايري والضوابط املرجعية أبرزها ما يلي: خطة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمرترتكز 

 اهلوية الوطنية وخصوصية الثقافة العربية واإلسالمية الداعمة للمشاركة الفاعلة يف بناء اجملتمع واحملافظة على هويته. -1

 ارها اليت أنسئت من أجلها.السمعة اإلجيابية جلامعة اجملمعة لدى أفراد اجملتمع تسهم يف حتقيق أدو -2

 السعي لتبين مبادرات وبرامج نوعية متثل حاجة فعلية لدى أفراد اجملتمع يسهم يف حتقيق صورة ذهنية إجيابية للجامعة. -3

 التكامل مع اخلطة االسرتاتيجية جلامعة اجملمعة فيما يتعلق باألهداف ومؤشرات األداء. -4

 فيما يتعلق جبميع الربامج واملبادرات اليت تتضمنها اخلطة  ضرورة التحسن املستمر وإكمال دائرة اجلودة -5
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 اخلطة مرجعيات
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 اخلطة:  مرجعيات

 2030رؤية اململكة  -1

 2020اخلطة االسرتاتيجية الثانية جلامعة اجملمعة  -2

 2020اخلطة التشغيلية جلامعة اجملمعة  -3
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 ملنهجية:ا

 فيما يلي: تتحدد منهجية استعراض هذه اخلطة

 حتديد الربامج اليت تقدمها العمادة وتشمل: الربامج التعليمية والربامج اجملتمعية والربامج التدريبية. -1

 حتديد جماالت كل نوع من الربامج. -2

 تقديم استعراضًا خمتصرًا لكل مبادرة من املبادرات املزمع تنفيذها ويتضمن ما يلي -3

  املبادرة يف نطاقهاهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع 

 مؤشر األداء الذي حتققه املبادرة 

 اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة 

 الفكرة العامة للمبادرة 

 ةمتوقع نتائج. 

 اجلهات املساندة. –التقويم  آلية-النجاحمؤشرات  –النطاق الزمين للتنفيذ  –اخلطة التنفيذية للمبادرة وتتضمن اهلدف العام للمبادرة  -4
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 خلدمة اجملتمع باجلامعةاألهداف التفصيلية واملؤشرات املعتمدة باخلطة االسرتاتيجية مصفوفة   

  تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية  :اهلدف االسرتاتيجي السابع 

 الهدف التفصيلي ر.م مؤشر األداء
رقم 

 الهدف

يف ضوء احتياجات  املستمرتطوير برامج التعليم  1 يف برامج التعليم املستمر املقبولينمعدل النمو يف اعداد 
 املجتمع

1 
 2 مستوي رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر

 1 مستوي التعاون بين الجامعة والجامعات الوطنية والدولية
تفعيل الشراكة املجتمعية مع املؤسسات غير الربحية 

 والخاصوالقطاعين الحكومي 
 2 عدد البرامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات املجتمع والقطاع الخاص 2

 3 عدد االستشارات والخدمات املقدمة للمجتمع املحلي وقطاع االعمال
 1 عدد برامج التثقيف املجتمعي املقدمة نسبة إلجمالي عدد األقسام

 تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدي الطلبة ومنسوبي
 الجامعة

 2 نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفين الذين شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة املجتمع 3
 3 نسبة الطلبة املشاركين يف أنشطة تطوعية لخدمة املجتمع

 1 عدد البرامج والفعاليات السنوية يف مجال الحفاظ ىلع التراث الثقايف للمجتمع
الثقايف والحضاري االسهام يف الحفاظ ىلع التراث 

 للمجتمع
4 

دمج قضايا التنمية املستدامة يف البرامج التعليمية  1 نسبة املقررات يف البرامج الدراسية التي تهتم بقضايا التنمية املستدامة
 واملشاريع البحثية

5 
 2 عدد األبحاث أو املشاريع البحثية التي تخدم قضايا التنمية املستدامة للبيئة .

 6   يف خدمة املجتمع تطوير األداء اإلعالمي 1 املجتمع.خدمة عدد الشراكات مع الجهات اإلعالمية العاملة يف 

 7 تحسين كفاءة التدريب املجتمعي النسوي 1 معدل رضا املستفيدات عن برامج التدريب املجتمعي النسوي.
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 : الربامج اجملتمعيةأواًل
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 :جماالت الربامج اجملتمعية

 تطوع 

 ذوو االحتياجات اخلاصة 

 قيم والء ومواطنة 

 توعية وأمن فكري 

 .تراث وسياحة 

 تعليم وتطوير 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 : ذوو االحتياجات اخلاصة(1)اجملال 

 )عبور( لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة تنمية اإلنسانشراكة مع مركز املبادرة: 

 ( تعزيز الشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع ) :تقع املبادرة يف نطاقهاهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي 

عدد برامج التثقيف اجملتمعي  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص ) :مؤشرات األداء الذي حتققه املبادرة
 (املقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام

تطوير برامج رعاية  –: تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص التفصيلية اليت حتققها املبادرةاألهداف 
 ذوي االحتياجات اخلاصة.

ج تستهدف تنمية ذوي توقيع مذكرة تفاهم مع مركز تنمية اإلنسان )عبور( وهو مركز يعين بالتخطيط والتنفيذ لربام :الفكرة العامة للمبادرة
تقديم اخلدمات الرتبوية والتوعوية هلم، وتتضمن املذكرة تقديم اجلامعة ممثلة يف عمادة خدمة اجملتمع سلسلة والعناية بهم من واالحتياجات 

 برامج توعوية وتطويرية لذوي االحتياجات اخلاصة بالتعاون مع اجلهات املتخصصة واملعنية باجلامعة.

 هـ.1438/1439( برامج لذوي االحتياجات اخلاصة املشمولني خبدمات املركز خالل العام اجلامعي 5تنفيذ ) :توقعةاملنتائج ال

 



 

 

14 

 : ذوو االحتياجات اخلاصة (1)اجملال

 برنامج ساند التقيناملبادرة: 

 اجملتمعية(اهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز الشراكة  اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

عدد االستشارات واخلدمات املقدمة  -عدد برامج التثقيف اجملتمعي  املقدمة نسبة إلمجاىل عدد األقسام مؤشرات األداء الذي حتققه املبادرة:
 .للمجتمع احمللي وقطاع االعمال

تطوير برامج رعاية  –: تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص األهداف التفصيلية اليت حتققها املبادرة
 ذوي االحتياجات اخلاصة.

برنامج تدرييب يف تقنية املعلومات لذوي االحتياجات اخلاصة من خالل بوابة وصول وهي حافلة جمهزة مبعمل متوافقة مع  الفكرة العامة للمبادرة:
 ات ذوي االحتياجات اخلاصة.احتياج

 .( من ذوي االحتياجات اخلاصة يف كل حمافظة من احملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة10تدريب ) النتائج املتوقعة:
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 : ذوو االحتياجات اخلاصة(1) اجملال 

 برنامج ترفيهي بالتعاون مع التأهيل الشامل  –ابتسم للحياه املبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:اهلدف االسرتاتيجي 

عدد االستشارات واخلدمات املقدمة  -عدد برامج التثقيف اجملتمعي  املقدمة نسبة المجاىل عدد األقساممؤشرات األداء الذي حتققه املبادرة:
 .للمجتمع احمللي وقطاع االعمال

تطوير برامج رعاية  – تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص :املبادرة حتققهااليت  األهداف التفصيلية
 .ذوي االحتياجات اخلاصة

م برنامج ترفيهي  ملشمولني خبدمات مركز التأهيل الشامل يف احملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة ويتضمن تقدي الفكرة العامة للمبادرة:
 جمموعة من األلعاب واألنشطة الرتفيهية هلم مبا حيقق هلم البسمة وتعزيز االجتاه اإلجيابي حنو اجملتمع لديهم.

العام اجلامعي  تقديم لقاء ترفيهي بكل مركز من مراكز التأهيل الشامل  يف احملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة خالل النتائج املتوقعة:
 هـ.1439/ 1438
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 جمال )ذوي االحتياجات اخلاصة( ملبادرات التنفيذيةاخلطة 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

الشراكة مع مركز 
 عبور

تفعيل التعاون مع اجلهات اجملتمعية 
 املعنية بذوي االحتياجات اخلاصة

ومستمر  1439صفر 
 طوال العام اجلامعي

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( برامج 5تنفيذ )
بالتعاون مع املركز 
خالل العام اجلامعي 

1438/1439 

 قياس رضا املستفيد 
مدى تطور أعداد 

 املستفيدين 

تطوير أداء ذوي االحتياجات  برنامج ساند التقين
 اخلاصة يف جمال تقنية املعلومات

 1439ربيع األول 
ويكرر شهريًا يف 
حمافظة من 
احملافظات املشمولة 

 خبدمات اجلامعة 

قسم التدريب 
خدمة  بعمادة

 اجملتمع

( من ذوي 10تدريب )
االحتياجات اخلاصة 

 بكل حمافظة

 قياس رضا املستفيد 
عدد املتدربني الذين 

 اجتازوا الربنامج.

اجلامعة تعزيز االجتاه اإلجيابي حنو  ابتسم للحياه
لدى املشمولني خبدمات التأهيل 

 الشامل

الربامج قسم  هـ 1439صفر 
اجملتمعية 

 العالقات-بالعمادة
 العامة بالعمادة

تنفيذ فعالية بكل 
حمافظة من 
احملافظات املشمولة 

 خبدمات اجلامعة

قياس رضا املستفيد 
 من الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.
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 : قيم والء ومواطنة (2) اجملال

 مبادرة )إصالح( لتوعية نزالء السجون وأقسام الشرطةاملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

عدد االستشارات واخلدمات  -عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص املبادرة: احتققه اليتمؤشرات األداء 
نسبة أعضاء هيئة التدريس  -عدد األقسام إلمجاليعدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة  -املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال

 .واملوظفني الذين شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري –تعزيز الوالء واالنتماء املؤسسي والوطين لدى أفراد اجملتمع  املبادرة: احتققه اليت ةف التفصيلياهداأل
 اخلاصالرحبية والقطاعني احلكومي و

برنامج توعوي يتضمن سلسلة لقاءت توعوية لنزالء سجين اجملمعة والزلفي تتضمن اإلرشاد النفسي والتوجيه املعنوي   الفكرة العامة للمبادرة:
 والتثقيف اجملتمعي.

 .( لقاءات لنزالء سجين اجملمعة والزلفي4تنفيذ عدد ) النتائج املتوقعة:

 : قيم والء ومواطنة (2)اجملال
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 محلة األسرة اآلمنةاملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

عدد االستشارات واخلدمات  -عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: )
نسبة أعضاء هيئة التدريس  -عدد األقسام إلمجاليعدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة  -للمجتمع احمللي وقطاع االعمال املقدمة

نسبة  -عدد الربامج والفعاليات السنوية يف جمال احلفاظ على الرتاث الثقايف للمجتمع -واملوظفني الذين شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع
 .الطلبة املشاركني يف أنشطة تطوعية خلدمة اجملتمع

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري –تعزيز الوالء واالنتماء املؤسسي والوطين لدى أفراد اجملتمع : األهداف التفصيلية اليت حتققها املبادرة
 الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص

 مبادرة توعوية تتضمن بعض الربامج اإلرشادية حول أضرار املخدرات ومكافحة اإلدمان ، تستهدف األسر القاطنة الفكرة العامة للمبادرة:
باحملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة بالتعاون مع اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وإدارات الرتبية والتعليم ومركز حياة لرعاية 

 املتعافني من اإلدمان.

 زيادة الوعي بأضرار املخدرات لدى األسر املستهدفة باملبادرة النتائج املتوقعة:

 : قيم والء ومواطنة (2)اجملال
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 مشروع وقاية التقيناملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

عدد االستشارات واخلدمات  -عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: 
 .عدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة المجاىل عدد األقسام -للمجتمع احمللي وقطاع االعمالاملقدمة 

 

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري –تعزيز الوالء واالنتماء املؤسسي والوطين لدى أفراد اجملتمع األهداف التفصيلية اليت حتققها املبادرة: 
 .واخلاصالرحبية والقطاعني احلكومي 

 فيديو جراف يتضمن توعية فكرية ألفراد اجملتمع ويناقش االحنرافات الفكرية ومظاهرها  وآليات معاجلتها الفكرة العامة للمبادرة:

 .( مشاهد1000تتخطى ) حتقيق نسب مشاركة على الفيديو النتائج املتوقعة:
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 (   قيم الوالء واملواطنةاخلطة التنفيذية ملبادرات جمال )  

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

مبادرة )إصالح( لتوعية 
نزالء السجون وأقسام 

 الشرطة

حتقيق الدعم النفسي 
لنزالء السجون مبا يزيد 
لديهم قيم املواطنة 

 الصاحلة

ربيع ثان  –ربيع أول 
 هـ1439

قسم الربامج 
اجملتمعية بعمادة 

 اجملتمعخدمة 

نسبة رضا املستفيد 
 %80من املبادرة 

معدل رضا 
 املستفيد

آراء قيادات 
 السجون

توعية أفراد اجملتمع  محلة األسرة اآلمنة
 بأضرار املخدرات

صفر  –ربيع ثان 
1439 

قسم الربامج 
اجملتمعية بعمادة 

 خدمة اجملتمع

نسبة رضا املستفيد 
 %80من املبادرة 

أراء 
 املشاركني.

قياس نتائج 
 جودة الربنامج

حتقيق األمن الفكري  مشروع وقاية التقين
 لدى أفراد اجملتمع

صفر  –ربيع ثان 
1439 

قسم الربامج 
اجملتمعية بعمادة 

 خدمة اجملتمع

نسبة رضا املستفيد 
 %80من املبادرة 

آراء املشاهدين 
 وتعليقاتهم.
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 : توعية وأمن فكري (3) اجملال

 طالب اجلامعة يف جمال معاجلة االحنرافات الفكرية إعداد مدربني مناملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

ات واخلدمات عدد االستشار -عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: )
نسبة الطلبة املشاركني يف أنشطة  - -عدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة المجاىل عدد األقسام -املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال

 .تطوعية خلدمة اجملتمع

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري –جملتمع تعزيز الوالء واالنتماء املؤسسي والوطين لدى أفراد ااألهداف التفصيلية اليت حتققها املبادرة: 
 تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب ومنسوبي اجلامعة. -الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص

 برنامج تدرييب يهدف إلعداد مدربني من طالب جامعة اجملمعة يف جمال معاجلة االحنرافات الفكرية الفكرة العامة للمبادرة:

 . ( مدربًا من طالب جامعة اجملمعة يف جمال معاجلة االحنرافات الفكرية25إعداد ) املتوقعة: النتائج
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 : توعية وأمن فكري( 3)اجملال 

 تدريب منسوبي اجلهات احلكومية ضمن برنامج معاجلة االحنرافات الفكريةاملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

عدد االستشارات واخلدمات  -عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: )
 .األقسام عدد نسبة إلمجالي عدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة -املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري –تعزيز الوالء واالنتماء املؤسسي والوطين لدى أفراد اجملتمع األهداف التفصيلية اليت حتققها املبادرة: 
 تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب ومنسوبي اجلامعة. -الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص

تدريب منسوبي اجلهات احلكومية يف احملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة على آليات معاجلة االحنرافات الفكرية من  :رةالفكرة العامة للمباد
 .خالل مدربني من أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة قامت اجلامعة بإعدادهم سابقًا كمدربني متخصصني يف هذا اجملال

جهات حكومية يف كل حمافظة من احملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة خالل العام اجلامعي ( 3تدريب منسوبي ) النتائج املتوقعة:
 هـ.1438/1439
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 : توعية وأمن فكري( 3)اجملال 

  أسبوع األمن الفكري بوحدات خدمة اجملتمع بالكلياتاملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين  -عدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة المجاىل عدد األقساممؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: 
 .تمعنسبة الطلبة املشاركني يف أنشطة تطوعية خلدمة اجمل -شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري –تعزيز الوالء واالنتماء املؤسسي والوطين لدى أفراد اجملتمع األهداف التفصيلية اليت حتققها املبادرة: 
 تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب ومنسوبي اجلامعة. -الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص

حتديد أسبوع موحد لكليات اجلامعة للتوعية بقضايا األمن الفكري وتنفيذ جمموعة من األنشطة من خالل وحدات خدمة  الفكرة العامة للمبادرة:
 اجملتمع تهتم بهذا املوضوع.

 املشاركة الفاعلة من مجيع وحدات خدمة اجملتمع بكليات اجلامعة يف فعاليات األسبوع النتائج املتوقعة:
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 (  التوعية واألمن الفكرياخلطة التنفيذية ملبادرات جمال )   

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

إعداد مدربني من طالب 
اجلامعة يف جمال معاجلة 

 االحنرافات الفكرية

إعداد جمموعة من املدربني 
الطالب يف جمال معاجلة 

 الفكريةاالحنرافات 

قسم التدريب  هـ1439مجاد األول 
بعمادة خدمة 

 اجملتمع

( مدربًا 25إعداد )
 من الطالب

أدوات قياس جودة 
 الربامج التدريبية

تدريب منسوبي اجلهات 
احلكومية ضمن برنامج 

 معاجلة االحنرافات الفكرية
 

تدريب منسوبي اجلهات 
احلكومية يف احملافظات 
املشمولة خبدمات اجلامعة 
على مهارات معاجلة 

 االحنرافات الفكرية

قسم التدريب  هـ1439ربيع األول 
بعمادة خدمة 

 اجملتمع

( جهات 3تدريب )
حكومية من كل 

( 10حمافظة بواقع )
متدربني من كل 

 جهة

أدوات قياس جودة 
 الربامج التدريبية

أسبوع األمن الفكري 
بوحدات خدمة اجملتمع 

 بالكليات

 نشر الوعي مبفهوم األمن
الفكري لدى املعنيني 
بالكليات وأفراد اجملتمع 

 احمللي

قسم الربامج  هـ1439ربيع ثان 
اجملتمعية بالتعاون 
مع وحدات خدمة 
 اجملتمع بالكليات 

نسبة رضا املستفيد  
 %80ال تقل عن 

قياس رضا 
استطالع  -املستفيد

رأي افراد اجملتمع 
 احمللي

 

 



 

 

25 

 : تطوع (4) جملالا

 Distance Volunteering Project (DVPالتطوع عن بعد )مشروع املبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

نسبة الطلبة  - نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمعمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: )
 (املشاركني يف أنشطة تطوعية خلدمة اجملتمع

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري –تعزيز الوالء واالنتماء املؤسسي والوطين لدى أفراد اجملتمع األهداف التفصيلية اليت حتققها املبادرة: 
 لطالب ومنسوبي اجلامعة.تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى ا -الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص

 

برنامج تقين عرب تطبيق اجلوال يتيح ألفراد اجملتمع التسجيل واختيار اجلهات اجملتمعية اليت ميكنه التطوع يف أنشطتها  الفكرة العامة للمبادرة:
تنسيق بني الطرفني وعقد ملتقى كما ميكنه التطوع عن بعد  )من املنزل( ويتاح للجهات يف نفس الوقت التسجيل بالتطبيق وتقوم العمادة بال

 تطوعي جيمع الطرفني بنهاية كل عام جامعي لعرض التجارب وما مت من جهود تطوعية.

 ( جهات باملشروع.10( متطوع و)100مشاركة ) النتائج املتوقعة:
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 : تطوع (4) اجملال

 أسبوع قوة التطوعاملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية نطاقه:اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف 

نسبة الطلبة  -نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع مؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: )
 املشاركني يف أنشطة تطوعية خلدمة اجملتمع(

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري –الوالء واالنتماء املؤسسي والوطين لدى أفراد اجملتمع تعزيز األهداف التفصيلية اليت حتققها املبادرة: 
 تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطالب ومنسوبي اجلامعة. -الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص

التطوع وتنفيذ جمموعة من األنشطة من خالل وحدات خدمة اجملتمع حتديد أسبوع موحد لكليات اجلامعة للتوعية بأهمية الفكرة العامة للمبادرة: 
 تهتم بهذا املوضوع.

 املشاركة الفاعلة من مجيع وحدات خدمة اجملتمع بكليات اجلامعة يف فعاليات األسبوعالنتائج املتوقعة: 

 

 



 

 

27 

 : تطوع(4)اجملال 

 جمتمع مبادراملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية رة يف نطاقه:اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املباد

عدد االستشارات واخلدمات  -عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: )
نسبة الطلبة  -الذين شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني  -املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال 

 املشاركني يف أنشطة تطوعية خلدمة اجملتمع(

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري –تعزيز الوالء واالنتماء املؤسسي والوطين لدى أفراد اجملتمع األهداف التفصيلية اليت حتققها املبادرة: 
 ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد اجملتمع. تعزيز-واخلاصالرحبية والقطاعني احلكومي 

مبادرة مقدمة من عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة لرعاية أفضل ثالث مبادرات يف جمال خدمة  الفكرة العامة للمبادرة:
قدمها اجلهات احلكومية واألهلية باحملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة على أن تشمل الرعاية الدعم املالي أو املشاركة يف التنفيذ أو اجملتمع ت
 كليهما.

 ( جهات من كل حمافظة من احملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة.5مشاركة ) النتائج املتوقعة:



 

 

28 

 

 التطوع  (اخلطة التنفيذية ملبادرات جمال )   

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

تنمية روح التطوع لدى  مشروع التطوع عن بعد
 أفراد اجملتمع

قسم الربامج  1439مجاد ثاني 
 اجملتمعية 

( 100مشاركة )
( 10متطوع  و)

 جهات

استطالع آراء 
املستفيدين من 

 املبادرة
تنمية روح التطوع لدى  التطوعأسبوع قوة 

طالب وطالبات ومنسوبي 
 اجلامعة

قسم الربامج  هـ1439مجاد أول 
اجملتمعية  

بالتعاون مع 
وحدات خدمة 

 اجملتمع

مشاركة مجيع 
وحدات خدمة 

 اجملتمع بالكليات

استطالع آراء 
املستفيدين من 

 املبادرة

تنمية روح املبادرة لدى  جمتمع مبادر
املة منسوبي اجلهات الع

 يف اجملتمع

قسم الربامج  هـ1439ربيع ثان 
 اجملتمعية 

( جهات 5مشاركة )
من كل حمافظة من 
احملافظات املشمولة 

 خبدمات اجلامعة

استطالع آراء 
املستفيدين من 

 املبادرة
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 : تراث وسياحة (5) اجملال

 أسبوع تراث سديراملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية نطاقه: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف

نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين  -عدد األقسام عدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة المجاىلمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: 
 عدد الربامج والفعاليات السنوية يف جمال احلفاظ على الرتاث الثقايف للمجتمع -شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع

 االسهام يف احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للمجتمع اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة:

حتديد أسبوع موحد لكليات اجلامعة للتوعية برتاث منطقة سدير وتنفيذ جمموعة من األنشطة من خالل وحدات خدمة فكرة العامة للمبادرة: ال
 اجملتمع تهتم بهذا املوضوع.

 املشاركة الفاعلة من مجيع وحدات خدمة اجملتمع بكليات اجلامعة يف فعاليات األسبوعالنتائج املتوقعة: 
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 : تراث وسياحة (5) اجملال

 محلة توعوية لطالب التعليم العام–اعرف بلدك املبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين  -عدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة المجاىل عدد األقساممؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: 
 عدد الربامج والفعاليات السنوية يف جمال احلفاظ على الرتاث الثقايف للمجتمع -شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع

 االسهام يف احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للمجتمع اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة:

محلة توعوية وجمموعة من الرحالت لطالب التعليم العام تستهدف تعريفهم تراث واهم املعامل السياحية مبنطقة سدير ورفع  للمبادرة:الفكرة العامة 
 الوعي الرتاثي والسياحي لديهم، بالتعاون مع قسم النشاط الطالبي بإدارات التعليم املعنية.

 افظات املعنية.زيارتني بكل حمافظة من احمل تنفيذ النتائج املتوقعة:
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 : تراث وسياحة(5) اجملال 

 عقد شراكة مع مركز البابطني بروضة سدير حول تنمية الوعي برتاث منطقة سديراملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

عدد االستشارات واخلدمات  -عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: 
عدد الربامج والفعاليات السنوية يف  - عدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة المجاىل عدد األقسام -املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال

 .يف للمجتمعجمال احلفاظ على الرتاث الثقا

 االسهام يف احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للمجتمع. اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة:

 شراكة مع مركز البابطني بروضة سدير حول تنمية الوعي برتاث منطقة سدير الفكرة العامة للمبادرة:

 مركز البابطني بروضة سدير( برامج تتعلق بالرتاث بالتعاون مع 5تنفيذ ) النتائج املتوقعة:
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 اخلطة التنفيذية ملبادرات جمال )  الرتاث والسياحة   (

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

تنمية الوعي الرتاثي لدى  أسبوع تراث سدير 
طالب جامعة اجملمعة 

 ومنسوبيها

قسم الربامج  هـ1439ربيع أول 
اجملتمعية  

بالتعاون مع 
وحدات خدمة 

 اجملتمع 

مشاركة مجيع 
وحدات خدمة 

 اجملتمع بالكليات

استطالع آراء 
املستفيدين من 

 املبادرة

تنمية الوعي السياحي لدى  اعرف بلدك
 طالب التعليم العام

قسم الربامج  هـ1439صفر 
 اجملتمعية 

تنفيذ زيارتني بكل 
حمافظة من 

 املعنية احملافظات

استطالع آراء 
املستفيدين من 

 املبادرة
عقد شراكة مع مركز 

 البابطني بروضة سدير
تنفيذ برامج جمتمعية 

 نوعية يف جمال الرتاث
قسم الربامج  هـ1439رجب 

 اجملتمعية 
استطالع آراء  توقيع الشراكة 

املستفيدين من 
 املبادرة
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 : تعليم وتطوير(6) اجملال 

 حفل ختام –باحث املستقبل املبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

نسبة أعضاء هيئة التدريس  - عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: )
  وا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع.واملوظفني الذين شارك

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع  - دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية املبادرة: هداف التفصيلية اليت حتققهااأل
 .يف ضوء احتياجات اجملتمع املستمرتطوير برامج التعليم  -اخلاصاملؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و

حفل ختامي لعرض اإلنتاج البحثي والعلمي ملبادرة باحث املستقبل وهي مبادرة إلعداد باحثني صغار من طالب التعليم العام  الفكرة العامة للمبادرة:
جلامعة اجملمعة وإدارة التعليم باجملمعة، وهي مبادرة مستمرة من العام اجلامعي بالتعاون بني عمادة خدمة اجملتمع وعمادة البحث العلمي ممثلني 

 هـ1438/1438السابق 

 حتقيق مؤشرات جناح املبادرة املقدمة خالل التصور املبدئي هلا واملتعلقة بعدد األحباث املنشورة واملشاركات العلمية. النتائج املتوقعة:
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 (: تعليم وتطوير6اجملال  )

 إنشاء املعرض الطيب الصحي جبامعة اجملمعة رة: املباد

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

عدد االستشارات واخلدمات  -عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصت األداء اليت حتققها املبادرة: مؤشرا
نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني  -عدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة المجاىل عدد األقسام -املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال

 خدمة اجملتمع.الذين شاركوا يف أنشطة وبرامج 

نشر الوعي الطيب الصحي لدى افراد اجملتمع بطريقة ترفيهية ووفق احدث التقنيات والتجهيزات يف هذا   اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة:
 اجملال 

 الفكرة العامة للمبادرة: إنشاء معرض طيب صحي دائم برحاب جامعة اجملمعة. 

 هـ1438/1439الق براجمه وفعالياتة مع نهاية العام اجلامعي إنشاء املعرض وانط النتائج املتوقعة:
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 (: تعليم وتطوير6اجملال  )

 برامج تدريب  من خالل حافلة التدريب والتعليم اإللكرتوني اجملتمعياملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

نسبة أعضاء هيئة التدريس  - عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصاألداء اليت حتققها املبادرة: )مؤشرات 
  وا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع.واملوظفني الذين شارك

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع  - الربامج التعليمية واملشاريع البحثيةدمج قضايا التنمية املستدامة يف   املبادرة: األهداف التفصيلية اليت حتققها
 .يف ضوء احتياجات اجملتمع املستمرتطوير برامج التعليم  -املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص

د اجملتمع باملناطق النائية من خالل حافلة التدريب سلسلة برامج تدريبية على التقنيات وبرامج احلاسب واإلنرتنت تقدم ألفرا الفكرة العامة للمبادرة:
 والتعليم اإللكرتوني اجملتمعي 

 هـ1437/1438% عن العام اجلامعي السابق 10زيادة يف معدل املستفيدين من الربامج بنسبة ال تقل عن  النتائج املتوقعة:
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 (: تعليم وتطوير6اجملال  )

 متقدم( -)مبتدئبرنامج مهارات تقنية املعلومات املبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

نسبة أعضاء هيئة التدريس  - عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: )
  وا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع.واملوظفني الذين شارك

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع  - دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية املبادرة: األهداف التفصيلية اليت حتققها
 .يف ضوء احتياجات اجملتمع املستمرتطوير برامج التعليم  -املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص

 (ICTلتأهيل أفراد اجملتمع  للحصول على شهادة مهارات تقنية املعلومات الدولية )( ساعة تدريبية 80تدرييب مدته ) برنامج :الفكرة العامة للمبادرة

 (ICTالدولية )اجتياز مجيع امللتحقني بالربنامج الختبار شهادة مهارات تقنية املعلومات  النتائج املتوقعة:

 

 (: تعليم وتطوير6اجملال  )
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 التعاون مع اجمللس الثقايف الربيطاني.يف اللغة اإلجنليزية ب  IELTSالتأهيل الجتياز اختبار  برنامجاملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

نسبة أعضاء هيئة التدريس  - عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصحتققها املبادرة: )مؤشرات األداء اليت 
  وا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع.واملوظفني الذين شارك

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع  - واملشاريع البحثية دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية املبادرة: األهداف التفصيلية اليت حتققها
 .يف ضوء احتياجات اجملتمع املستمرتطوير برامج التعليم  -املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص

 يف اللغة اإلجنليزية  IELTS( ساعة تدريبية لتأهيل أفراد اجملتمع  للحصول على شهادة 36تدرييب مدته ) : برنامجالفكرة العامة للمبادرة

 على األقل. 5مبعدل  يف اللغة اإلجنليزية  IELTSاجتياز مجيع امللتحقني بالربنامج الختبار شهادة  النتائج املتوقعة:

 

 

 (: تعليم وتطوير6اجملال  )
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 بالتعاون مع اجمللس الثقايف الربيطاني IELTSتنفيذ اختبار املبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية تقع املبادرة يف نطاقه: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي

نسبة أعضاء هيئة التدريس  - عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: )
  وا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع.واملوظفني الذين شارك

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع  - دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية املبادرة: التفصيلية اليت حتققهااألهداف 
 .يف ضوء احتياجات اجملتمع املستمرتطوير برامج التعليم  -املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص

 .بالتعاون مع اجمللس الثقايف الربيطاني يف اللغة اإلجنليزية  IELTS تنفيذ اختبار: الفكرة العامة للمبادرة

 على األقل. 5مبعدل  يف اللغة اإلجنليزية  IELTSاجتياز مجيع امللتحقني بالربنامج الختبار شهادة  النتائج املتوقعة:

 

 

 (: تعليم وتطوير6اجملال  )
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 متقدم( -تنفيذ اختبارات مهارات تقنية املعلومات )مبتدئ املبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه:

نسبة أعضاء هيئة التدريس  - عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصمؤشرات األداء اليت حتققها املبادرة: )
  وا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع.واملوظفني الذين شارك

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع  - دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية املبادرة: األهداف التفصيلية اليت حتققها
 .يف ضوء احتياجات اجملتمع املستمرتطوير برامج التعليم  -اخلاصاملؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و

 (ICT) متقدم( -تنفيذ اختبارات مهارات تقنية املعلومات )مبتدئ: الفكرة العامة للمبادرة

 (ICT) متقدم( -مهارات تقنية املعلومات )مبتدئ الختبارات املختربيناجتياز مجيع  النتائج املتوقعة:
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 ملبادرات جمال ) التطوير والتعليم    (اخلطة التنفيذية 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

تنمية مهارات طالب  احتفال )باحث املستقبل(
التعليم العام يف مهارات 

 البحث العلمي

قسم الربامج  هـ1439رجب 
 اجملتمعية

حتقيق مؤشرات 
جناح املبادرة 
واملعتمدة يف التصور 

 العام هلا

 التقارير الدورية 

إنشاء املعرض الطيب 
 اجملمعةالصحي جبامعة 

نشر الوعي الصحي 
 والطيب لدى أفراد اجملتمع

طوال العام 
اجلامعي 
 هـ1438/1439

قسم الربامج 
 اجملتمعية

إنشاء املعرض  
 وانطالق فعالياته

 التقارير الدورية 

برنامج مهارات تقنية 
 -املعلومات )مبتدئ

 متقدم(
 

تأهيل املتدربني الجتياز 
اختبارات مهارات تقنية 

 -املعلومات )مبتدئ
 (ICT) متقدم(

وفق اكتمال 
 اجملموعات

وحدة 
االختبارات 

 الدولية

نتائج املتدربني 
 واستالم الشهادة

 نتائج االختبارات
 نتائج رضا املستفيد

التأهيل الجتياز  برنامج
يف اللغة   IELTSاختبار 

 اإلجنليزية 

الجتياز تأهيل املتدربني 
يف اللغة   IELTSاختبار 

 اإلجنليزية 

وفق اكتمال 
 اجملموعات

وحدة 
االختبارات 

 الدولية

نتائج املتدربني 
 واستالم الشهادة

 نتائج االختبارات
 نتائج رضا املستفيد
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 IELTSتنفيذ اختبار 

بالتعاون مع اجمللس 
 الثقايف الربيطاني

رفع كفاءة وقدرة 
املتقدمني للدورة يف 

 مهارات اللغة اإلجنليزية

وفق اكتمال 
 اجملموعات

وحدة 
االختبارات 

 الدولية

نتائج املتدربني 
 واستالم الشهادة

 نتائج االختبارات
 نتائج رضا املستفيد

تنفيذ اختبارات مهارات 
 -تقنية املعلومات )مبتدئ

 متقدم(
 

رفع كفاءة وقدرة 
للدورة يف جمال املتقدمني 

 تقنية املعلومات

وفق اكتمال 
 اجملموعات

وحدة 
االختبارات 

 الدولية

نتائج املتدربني 
 واستالم الشهادة

 نتائج االختبارات
 نتائج رضا املستفيد
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 والفعاليات مبركز التدريب اجملتمعي النسوي ثانيًا: الربامج التدريبية 

 الفعاليات الصباحية 

  التدريبيةالربامج 
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 فعاليات جمتمعية صباحية -1

 برامج املرأة اجملال:

 حوار مفتوح املبادرة:

  واعية خلدمة وطين. شعار املبادرة:

 الشراكة اجملتمعية(املسؤولية واهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز : اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

عدد برامج  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص : )األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 (التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام

 (احلكومي واخلاصتفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني ): اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة

إقامة حوار مفتوح مع عضوة جملس الشورى سعادة الدكتورة مستورة الشمري حول الدور اإلجيابي للمرأة الفكرة العامة للمبادرة: 
 2030يف حتقيق رؤية 
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 املرأة يف حمافظة اجملمعة ونطاق جامعة اجملمعة اجلغرايف عامه وطالبات جامعة اجملمعة خاصة. الفئة املستهدفة:

، وتوجيه طالبات جامعة اجملمعة 2030إلجابة على تساؤالت احلاضرات يف إطار رؤية اململكة العربية السعودية ا النتائج املتوقعة:
 الوجهة املستقبلية الصحيحة، وتعزيز وحفز املرأة على القيام بالدور املتوقع منها.
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 برامج املرأةاجملال: 

 منصة النجاحاملبادرة: 

سامية العامودي  ةإقامة حماضرة حتفيزية عن النجاح والنهوض بعد كل انكسار تقدمها سعادة الربوفسورالفكرة العامة للمبادرة: 
رئيسة مركز الشيخ حممد حسني العمودي للتميز يف سرطان الثدي، ومؤلفة كتاب مذكرات امرأة سعودية تروي فيها قصة 

 حياتها وكفاحها مع مرض السرطان.

 املرأة يف حمافظة اجملمعة عامه وطالبات جامعة اجملمعة خاصة. املستهدفة: الفئة

 الشراكة اجملتمعية(املسؤولية واهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز : اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

عدد برامج  –والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص عدد الربامج السنوية للشراكة : )األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 (التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام

 (تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص): اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة

 والعودة للنهوض بعد كل عثرة، لتقديم خدمات للوطن.زرع الطموح وتقبل الفشل  النتائج املتوقعة:
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 : ذوو االحتياجات اخلاصة اجملال

 املبادرة: يدك بيدي

 الشراكة اجملتمعية(املسؤولية واهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز : اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

عدد برامج  –الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص عدد : )األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 (التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام

 (تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع): اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة

تكاملي تدرييب وتوعوي وتثقيفي يصاحبه معرض لرسومات ذوي االحتياجات اخلاصة يف إقامة برنامج الفكرة العامة للمبادرة: 
 إطار الشراكة مع مركز عبور لذوي االحتياجات اخلاصة باجملمعة.

 أمهات األطفال ذوي االحتياجات خاصة وموظفات مركز عبور وأطفال املركز. الفئة املستهدفة:

، وإقامة معرض مصاحب ذوي االحتياجات اخلاصةالتعامل مع أبناؤها من امتالك األم املهارات الالزمة لكيفية  النتائج املتوقعة:
 .لرسوم ذوي االحتياجات اخلاصة
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 : قيم والء ومواطنة اجملال

 املبادرة: سعفة

 بنا يزدهر الوطن شعار املبادرة:

 الشراكة اجملتمعية(املسؤولية واهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز : اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

عدد برامج  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص : )األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 (التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام

 (تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع): املبادرةاهلدف التفصيلي الذي حتققه 

تقديم سلسة من الدورات التدريبية عن مفاهيم نزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع وحدة خدمة اجملتمع : الفكرة العامة للمبادرة
 بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط أقسام الطالبات.

 ظفات القطاع احلكومي والقطاع اخلاص وموظفات جامعة اجملمعة والباحثات عن عمل.مو الفئة املستهدفة:
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 .ثقافة النزاهة ونبذ الفساد بكل صورةغرس حب الوطن واالنتماء إليه، ونشر : توقعةاملنتائج ال
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 اجملال: توعية وأمن فكري

 .الرابط اآلمن: املبادرة

 الشراكة اجملتمعية(املسؤولية واهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز : املبادرة يف نطاقهاهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع 

عدد برامج  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص : )األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 (التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام

 (تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع): التفصيلي الذي حتققه املبادرةاهلدف 

إقامة سلسلة دورات يف أمن املعلومات لزيادة الوعي باخلصوصية على الشبكة العنكبوتية بالتعاون مع الفكرة العامة للمبادرة: 
 ط أقسام الطالبات جبامعة اجملمعة.وحدة خدمة اجملتمع بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغا

 مجيع فئات اجملتمع النسائية الفئة املستهدفة:

 اخلصوصية يف األجهزة ومتيز املواقع املزورة. محاية امتالك مهارةالنتائج املتوقعة: 
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 طفولة وأمومةاجملال: 

 املبادرة: طفوليت ثروة

 الشراكة اجملتمعية(املسؤولية واهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز : اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

عدد برامج  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص : )األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 (التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام

 (تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع): ملبادرةاهلدف التفصيلي الذي حتققه ا

إقامة سلسلة من الدورات اجملانية لتدريب األمهات وتدريب األطفال وتدريب املعلمات واإلداريات يف رياض الفكرة العامة للمبادرة: 
 األطفال بالتعاون مع إدارة التعليم مبحافظة اجملمعة.

 األمهات وأطفال رياض األطفال ومعلمات وإداريات رياض األطفال. الفئة املستهدفة:

 خللق بيئة آمنة وسليمة لطفل. امتالك األم ومعلمات وإداريات رياض األطفال القدرة على النتائج املتوقعة:
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 اجملال: تراث وسياحة

  تراث املرأة يف سدير: املبادرة

 الشراكة اجملتمعية(املسؤولية واهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز : نطاقهاهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف 

عدد برامج  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص : )األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
عدد الربامج والفعاليات السنوية يف جمال احلفاظ على الرتاث الثقايف  – التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام

 (للمجتمع

  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص ): اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة
 (االسهام يف احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للمجتمع

إقامة حماضرة عن تراث املرأة يف سدير ومعرض فوتوغرايف ملصورات من املهتمات برتاث حمافظة اجملمعة  للمبادرة: الفكرة العامة
بروضة مصاحب لفعالية الرتاث اليت تقيمها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة بالشراكة مع مركز البابطني 

 .سدير
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 واملهتمني أصحاب املواهب الفئة املستهدفة:

 يرتفع الوعي باحملافظة على الرتاث الثقايف للمرأة يف سدير.النتائج املتوقعة: 
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 اجملال: الصحة

 املبادرة: أشرقي

 الشراكة اجملتمعية(املسؤولية واهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز : اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

عدد برامج  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص : )األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 (التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام

 (تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع): اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة

إقامة سلسلة حماضرات توعوية تثقيفية عن دور التمريض يف النهوض بالصحة العاملية ومرض السكر  ة العامة للمبادرة:الفكر
 والغذاء الصحي والفطور والرياضة لنساء بالتعاون مع وحدة خدمة اجملتمع يف كلية العلوم الطبية التطبيقية أقسام الطالبات.  

 اجملتمع النسائي.مجيع فئات  :الفئة املستهدفة

االسهام يف توعية اجملتمع النسوي بتبين العادات الصحية وتدشني محلة املشي طريقك حنو جسم سليم يف ممشى  النتائج املتوقعة:
 العائالت باجملمعة.
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 اجملال: تعليم وتطوير

 املبادرة: استنارة

 االسرتاتيجي السابع )تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية(اهلدف اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه: 

عدد  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص مؤشرات األداء الذي حتققه املبادرة: )
 برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام(

 (تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع)ة: اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادر

تقديم استشارات جمانية من متخصصني لألمهات بصفة عامه واملراهقات وأمهات ذوي االحتياجات  الفكرة العامة للمبادرة:
 اخلاصة بصفة خاصة.

 األمهات واملراهقات وأمهات ذوي االحتياجات اخلاصة. الفئة املستهدفة:

تقديم ثالث مستشارات متخصصات يف الطفولة واملراهقة وذوي االحتياجات اخلاصة مما سيسهم يف إجياد حلول  املتوقعة: النتائج
 للمشكالت األسرية.
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 اجملال: تطوع

 املبادرة: كتاب وفنجان

 ختدم الوطن عقول مستنرية شعار املبادرة:

 اهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية(اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه: 

-نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمعمؤشرات األداء الذي حتققه املبادرة: )
 ملقدمة نسبة إىل إمجالي األقسام(عدد برامج التثقيف اجملتمعي ا – نسبة الطلبة املشاركني يف أنشطة تطوعية خلدمة اجملتمع

 (تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة ومنسوبي اجلامعة)اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة: 

تفعيل فريق رفد التطوعي التابع لعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة لدور املكتبة يف : الفكرة العامة للمبادرة
ب النسوي اجملتمعي باجملمعة بالشراكة مع مكتبة منرية بنت حممد امللحم بالغاط، ومن خالل حلقات القراءة مركز التدري

 الشهرية واستقبال الرواد من مجيع فئات النساء باجملتمع.

 مجيع فئات النساء باجملتمع الفئة املستهدفة:
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بة منرية املستمر بالكتب اجلديدة واملتنوعة بالتعاون مع مكتتغذية مكتبة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم  النتائج املتوقعة:
تسهيل وصول النساء واألطفال للكتب املتنوعة يف مكتبة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم بنت حممد امللحم بالغاط، و

للعائالت، ة استضافة قافلة القراءة للطفل بالتعاون مع مكتبة امللك عبد العزيز بالرياض يف ممشى اجملمعاملستمر، و
فتح أبواب املكتبة لزيارات الرحالت تمع من القيام بدوره املتوقع منه، ومتكني فريق رفد التطوعي بعمادة خدمة اجملو

 املدرسية.  
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 تعليم وتطويراجملال: 

 برنامج التاجر الصغري للوعي املالي وريادة األعمال. املبادرة:

 اهلدف االسرتاتيجي السابع )تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية(اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه: 

عدد  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص مؤشرات األداء الذي حتققه املبادرة: )
 ة نسبة إىل إمجالي األقسام(برامج التثقيف اجملتمعي املقدم

 (تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع)اهلدف التفصيلي الذي حتققه املبادرة: 

إقامة برنامج التاجر الصغري للوعي املالي وريادة األعمال بالتعاون مع مؤسسة هن والذي مت تطبيقه على الفكرة العامة للمبادرة: 
لسابقة بفعالية يف عدة مناطق، وهو برنامج وطين تنموي خاص لتعزيز مفاهيم الوعي املالي على مرحلتني مدار األربع سنوات ا

  األوىل تدريبية والثانية تطبيقيه.
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سنة واستقطاب عدد من ذوي االحتياجات اخلاصة واأليتام  18سنوات إىل  5طالب وطالبات املدارس من  الفئة املستهدفة:
 وأبناء شهداء الواجب.ومنسوبي دور الرعاية 

ت االدخار وختطيط املصروف اليومي، ومهارات االستثمار وريادة االعمال، مهارا امتالك الطالب/ الطالبة النتائج املتوقعة: -
 وتنمية شخصيته وصقلها وغرس قيمة العمل احلر.

 اخلطة التنفيذية للفعاليات:

 آلية التقويم النجاحمؤشرات  املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

تنمية الوعي واحلس الوطين  حوار مفتوح
لدى املرأة باملشاركة اإلجيابية 

املتوافقة مع رؤية اململكة 
 2030العربية السعودية 

عمادة خدمة اجملتمع  شهر ربيع أول
)الربامج اجملتمعية( 
والعالقات العامة 

 بالعمادة

تنفيذ فعالية نسائية 
حوارية يف حمافظة 

 عةاجملم

استبانة الرضا عن 
 .الفعالية

 عدد احلضور

تقديم منوذج حي للنجاح وعلو  منصة النجاح
 اهلمة.

عمادة خدمة اجملتمع  مجاد األوىل 
)الربامج اجملتمعية( 
والعالقات العامة 

 باجلامعة

تنفيذ فعالية نسائية 
حوارية يف حمافظة 

 اجملمعة

 

قياس رضا املستفيد من ( من ذوي 20تدريب )قسم التدريب بالعمادة  صفر تهدف املبادرة ملشاركة ذوي  يدك بيدي



 

 

59 

 آلية التقويم النجاحمؤشرات  املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

االحتياجات اخلاصة وأسرهم 
مع اجملتمع ورفع مستوى الوعي 

 االجتماعي.

ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

 االحتياجات اخلاصة 
 من األمهات 20تدريب 

من موظفات  10وتدريب 
 مركز عبور

 الربامج.
مدى تطور أعداد 

 املستفيدين من الربامج.

تكوين نوع من الوعي لدى  سعفة
موظفات القطاع احلكومي 
والقطاع اخلاص وموظفات 

جامعة اجملمعة والباحثات عن 
عمل عرب املمارسات اإلجيابية 

 ملنظومة قيم نزاهة.
 

عمادة خدمة اجملتمع  شهر صفر 
)الربامج اجملتمعية( 

قسم التدريب و
بالعمادة ومركز 

لنسوي التدريب ا
 باجملمعة

تنفيذ الفعالية بالتعاون مع 
كلية العلوم والدراسات 

 اإلنسانية بالغاط

 

 املبادرة: الرابط اآلمن.

 

تعزيز الوعي النسائي بأمن 
املعلومات واحلفاظ على 

اخلصوصية من أجل بيئات 
 عمل وبيوت آمنة.

عمادة خدمة اجملتمع  شهر حمرم 
)الربامج اجملتمعية( 

قسم التدريب و
العمادة ومركز ب

التدريب النسوي 
 باجملمعة

تنفيذ الفعالية بالتعاون مع 
كلية العلوم والدراسات 

 اإلنسانية بالغاط

 

  ( من األطفال20تدريب )عمادة خدمة اجملتمع  مجاد األخرةمتكني الطفل من العيش يف  طفلي ثروة
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 آلية التقويم النجاحمؤشرات  املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

وسط عالقات سليمة وبيئة 
 آمنة يف األسرة والروضة.

)الربامج اجملتمعية( 
قسم التدريب و

بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

 من األمهات 20تدريب 
من  املعلمات  20تدريب 

واالداريات يف رياض 
 األطفال

زيادة الوعي بالرتاث والتنمية  تراث املرأة يف سدير
الثقافية يف حمافظة اجملمعة 
وإبراز دور املرأة يف تراث 

 املنطقة.

سبوع بالتزامن مع أ
 الرتاث يف العمادة 

عمادة خدمة اجملتمع 
)الربامج اجملتمعية( 
والعالقات العامة 
بالعمادة ومركز 

 البابطني 

تنفيذ فعالية نسائية تراثية 
يف نطاق اجلامعة 

 اجلغرايف

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

 اعداد احلضور للفعالية.

نشر الوعي بأهمية دور  أشرقي
بالصحة التمريض يف النهوض 

العاملية من خالل سلسلة من 
 احملاضرات املتنوعة.

شهر صفر ومستمر 
طوال العام حسب 

 األيام العاملية

عمادة خدمة اجملتمع 
)الربامج اجملتمعية( 

قسم التدريب و
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الفعاليات 
باملشاركة مع كلية 

 العلوم الطبية التطبيقية

املستفيد من  قياس رضا
 الربامج.

منو اعداد احلضور 
 للفعالية 

نشر الوعي العام باالستشارات  استنارة
األسرية واالجتماعية وحتسني 

عمادة خدمة اجملتمع  شهر ربيع ثاني
)الربامج اجملتمعية( 

تنفيذ الفعاليات 
باملشاركة مع كلية 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.
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 آلية التقويم النجاحمؤشرات  املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

مهارات األمهات واملراهقات يف 
 التعامل مع األزمات األسرية.

قسم التدريب و
بالعمادة ومركز 

يب النسوي التدر
 باجملمعة

 .آراء املعنيني جبهة التنفيذ الرتبية باجملمعة

إقامة أوملبياد معريف لتعزيز  كتاب وفنجان
قراءة الكتب لدى النساء من 

 كافة فئات اجملتمع.

من شهر صفر ومستمر 
 طوال العام 

اجملتمع عمادة خدمة 
)الربامج اجملتمعية( 

قسم التدريب و
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة
 وفريق رفد التطوعي

تفعيل فريق رفد التطوعي 
 النسائي بالعمادة 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 .املستفيدين من الربنامج

برنامج التاجر الصغري للوعي 

 ل.املالي وريادة األعما

خلق جيل واعي ماليًا بأدواره 
 املستقبلية.

عمادة خدمة اجملتمع  ربيع أول
)الربامج اجملتمعية( 
والعالقات العامة 

 بالعمادة

تنفيذ الفعالية يف حمافظة 
اجملمعة بالشراكة مع 
مؤسسة هن التطوعية 
 وبالتعاون مع مول اجملمعة 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 .اجتازوا الربنامج
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 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

تفعيل التعاون مع اجلهات  الشراكة مع مركز عبور
اجملتمعية املعنية بذوي 

 االحتياجات اخلاصة

ومستمر  1439صفر 
 طوال العام اجلامعي

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
 التدريب النسوي

 باجملمعة

( برامج 5تنفيذ )
بالتعاون مع املركز 
خالل العام اجلامعي 

1438/1439 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

تطوير أداء ذوي االحتياجات  برنامج ساند التقين
اخلاصة يف جمال تقنية 

 املعلومات

 1439ربيع األول 
ويكرر شهريًا يف 
حمافظة من 
احملافظات املشمولة 

 خبدمات اجلامعة 

قسم التدريب 
بعمادة خدمة 

 اجملتمع

( من ذوي 10تدريب )
االحتياجات اخلاصة 

 بكل حمافظة

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 .اجتازوا الربنامج

ابي حنو تعزيز االجتاه اإلجي ابتسم للحياه
اجلامعة لدى املشمولني 

 خبدمات التأهيل الشامل

قسم الربامج  هـ 1439صفر 
 -اجملتمعية بالعمادة

العالقات العامة 
 بالعمادة

تنفيذ فعالية بكل 
حمافظة من احملافظات 
املشمولة خبدمات 

 اجلامعة

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 .التنفيذ
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 الربامج التدريبيةثانيًا: 

 جمال : التقنية وتكنولوجيا املعلومات 

  جمال : التنمية املوارد البشرية و املهارات احلياتية 

 جمال : السلوك التنظيمى 

 جمال : الشراكة مع املؤسسات اجملتمعية 

 جمال : القانون 

 جمال : الصحى واألسرى 

 جمال : التعليم والتعلم 
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 ملعلوماتجمال : التقنية وتكنولوجيا ا

 اهلدف االسرتاتيجي السابع ) تعزيز الشراكة اجملتمعية (: يف نطاقه الربنامجاهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع 

عدد  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص الربنامج : )األداء الذي حتققه  اتمؤشر
 ( للمجتمع احمللي وقطاع االعمالاالستشارات واخلدمات املقدمة 

تطوير وحتسني تطبيقات  –ع تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمالربنامج: )اهلدف التفصيلي الذي حتققه 
 ( احلاسب اآلىل لتلبية احتياجات اجملتمع

 الشمولة  هلم التكنولوجيةتقديم اخلدمات و املعلوماتالتقنية وتكنولوجيا تستهدف  التى لربامجا تنفيذللربنامج : الفكرة العامة 
 خبدمات املركز من توفري األجهزة الالزمة لتلبية احتياجات كل برنامج تدريبى

 هـ.1438/1439املشمولني خبدمات املركز خالل العام اجلامعي  من املستهدفات(  25 )تدريب : توقعةاملنتائج ال
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 (ة وتكنولوجيا املعلوماتالتقنياخلطة التنفيذية لربامج )

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام الربنامج

 مهارات تقنية املعلومات
 املعلوماتتطوير مهارات تقنية 

وتوظيفها يف التعميم  واالتصال
 والتعمم

 1439صفر 
قسم التدريب بالعمادة 

ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

من  ( 25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

خبدمات املركز 
خالل العام اجلامعي 

 هـ.1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

 الفوتوشوب
تطوير مهارات التصميم 

ومعاجلة الصور باستخدام 
 احلاسب اآلىل

 1439صفر 
قسم التدريب بالعمادة 

ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

خبدمات املركز 
خالل العام اجلامعي 

 هـ.1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

تصميم العروض 
 التقدميية ) بريزي (

مهارات التصميم تطوير 
وإعداد العروض التقدميية 
 باستخدام احلاسب اآلىل

 1439 ربيع اول
قسم التدريب بالعمادة 

ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

خبدمات املركز 
خالل العام اجلامعي 

 هـ.1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

 آراء املعنيني جبهة التنفيذ.
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تصميم االختبارات 
 االلكرتونية

تطوير مهارات وإعداد 
االختبارات االلكرتونية 
 باستخدام احلاسب اآلىل

 1439 ربيع ثان
قسم التدريب بالعمادة 

ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

خبدمات املركز 
خالل العام اجلامعي 

 هـ.1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

ية املنصات التعليم
 االلكرتونية

تنمية مهارات وقدرات املتدربني 
يف تفعيل واستخدام املنصات 

 االلكرتونية
 هـ 1439 حمرم

قسم التدريب بالعمادة 
ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

خبدمات املركز 
العام اجلامعي  خالل

 هـ.1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

اإلدمان اإللكرتوني 
 لدى طفل الروضة

تعريف املتدربات بأسباب 
غدمان األطفال للتقنيات 

احلدريثة وأعراضها وطرق 
 تشخيصها وأساليب عالجها

 هـ 1439 ربيع  أول
بالعمادة قسم التدريب 

ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

خبدمات املركز 
خالل العام اجلامعي 

 هـ.1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

 آراء املعنيني جبهة التنفيذ.

 الباوربوينت
مهارات التصميم تطوير 

وإعداد العروض التقدميية 
 ىلباستخدام احلاسب اآل

 هـ 1439 صفر
قسم التدريب بالعمادة 

ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

خبدمات املركز 
خالل العام اجلامعي 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.
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 هـ.1438/1439

مهارات الكتابة   تطوير الورد
 باستخدام احلاسب اآلىل

 هـ 1439 صفر
قسم التدريب بالعمادة 

ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

خبدمات املركز 
خالل العام اجلامعي 

 هـ.1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

تنمية مهارات وقدرات املتدربني  الفالشات
 واستخدام الفالشاتيف تفعيل 

 هـ 1439 ربيع ثان
قسم التدريب بالعمادة 

ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

خبدمات املركز 
خالل العام اجلامعي 

 هـ.1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.
 التنفيذ. آراء املعنيني جبهة

 صانع األفالم
تنمية مهارات وقدرات املتدربني 

صانع يف تفعيل واستخدام 
 األفالم

 هـ 1439 ربيع أول
قسم التدريب بالعمادة 

ومركز التدريب 
 النسوي باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

خبدمات املركز 
خالل العام اجلامعي 

 هـ.1438/1439

 قياس رضا املستفيد من
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

 

 



 

 

68 

 جمال : التنمية املوارد البشرية و املهارات احلياتية 

 اهلدف االسرتاتيجي السابع ) تعزيز الشراكة اجملتمعية ( :يف نطاقه الربنامجاهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع 

عدد  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص ) الربنامج:األداء الذي حتققه  اتمؤشر
عدد برامج التثقيف اجملتمعي  املقدمة نسبة المجاىل عدد ـ  االستشارات واخلدمات املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال

نسبة الطلبة املشاركني يف ـ نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع ـ  األقسام
 ( أنشطة تطوعية خلدمة اجملتمع 

 –تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص الربنامج: )اهلدف التفصيلي الذي حتققه 
 ( العمل التطوعي لدي الطلبة ومنسوبي اجلامعة تعزيز ثقافة

خبدمات  املشمولة  تقديم اخلدمات هلمواملوارد البشرية و املهارات احلياتية تستهدف اليت لربامج ا تنفيذللربنامج: الفكرة العامة 
 املركز لتلبية احتياجات كل برنامج تدريبى

 هـ.1438/1439املشمولني خبدمات املركز خالل العام اجلامعي  من املستهدفات(  25 )تدريب : توقعةاملنتائج ال
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 (التنمية املوارد البشرية و املهارات احلياتيةاخلطة التنفيذية لربامج )

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام الربنامج

 ) دورة اعداد املدربات

TOT ) 

إعداد أفراد لديهم اخللفية 
واخلربات العملية الكافية 

للعمل كمدرب مع إكسابهم 
املهارات اليت متكنهم من نقل 

املعلومات واخلربات إىل 
االخرين باألساليب التدريبية 

 احلديثة . 

 هـ1439صفر 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
شمولني املستهدفات امل

خبدمات املركز خالل 
العام اجلامعي 

 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

الكوتشنج ورحلة 
 احلياة

 واالجناز األداءمستوى  نيسحت
 هـ1439 حمرم يف احلياة بصورة عامة

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

اساسيات جتويد القرآن 
 الكريم

صحيح تالوة كتاب اهلل ت
العزيز كما تلقاه العلماء 

عن اللحن والتحريف  والبعد
وذلك بالتطبيق العملي 

 هـ1439صفر 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.
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 هـ1438/1439 ألحكام التجويد

 حماضرة ثقافة التطوع
تفعيل مفهوم العمل التطوعي 

 املتدرباتلدى 

 
 هـ1439 حمرم

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة تنفيذ الربنامج م
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 الربامج.املستفيدين من 

 هـ1439صفر  تنمية العقيدة لدى األطفال  تعليم العقيدة للطفل

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

 الثقة بالنفس
تنمية الثقة بالنفس لدى 

املتدربني ملواجهة الضغوط يف 
 العمل

 هـ1439 ربيع أول

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

 التحفيز ابداع ال ينقطع
زيادة االنتاجية من خالل 

 هـ1439 ربيع أول أسلوب التحفيزاستخدام 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.
أعداد مدى تطور 

 املستفيدين من الربامج.
مهارات التعامل مع ذوي 

 الطباع الصعبة

التعامل مع املشاكل املختلفة 
اليت تواجه األفراد بطريقة 

قسم التدريب  هـ1439 ربيع أول
بالعمادة ومركز 

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.
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التدريب النسوي  .إجيابية
 باجملمعة

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

 إدارة املوارد البشرية
د ضمن فريق العمل عامل الفرت

 هـ1439صفر  يقومع رائد الفر

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

اجلامعي العام 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

 هنا واآلن
مواجهة احلياة والتغريات التى 
حتدث حوله بشكل اجيابى 

 وفعال
 هـ1439صفر 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

اجلامعي العام 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

 التواصل الفّعال
التواصل بني األفراد داخل 
اجملتمع بطريقة أخالقية 

 ومؤثرة
 هـ1439صفر 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
املركز خالل خبدمات 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

 مفاتيح التميز

تنمية الفرد ككل مما 
ميكنه من إختاذ القرارات 
وتقبل ذاته ويرفع كفاءته 
  وفعاليتة ويزيد من إنتاجيتة

 هـ1439 ربيع ثان

قسم التدريب 
ومركز بالعمادة 

التدريب النسوي 
 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

قياس رضا املستفيد من شمولة متنفيذ الربنامج قسم التدريب  هـ1439 ثان ربيعرشاد االباء واالمهات واملربون إفن التعامل مع الطفل 
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كيفية التعامل مع الطفل اىل  واملراهق
 واملراهق

بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

خبدمات املركز خالل 
العام اجلامعي 

 هـ1438/1439

 الربامج.
مدى تطور أعداد 

 املستفيدين من الربامج.

 توسيع جمال اإلدراك

لتفكري بشكل اجيابى ا
وتغري نظرته من نظره  وابداعى

سطحيه اىل نظرة اكثر عمقا 
من  وبشكل خمتلف للحياة

 .حوله

 هـ1439 ربيع ثان

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.
الذين عدد املتدربني 

 اجتازوا الربنامج.

 إتيكيت التعامل
 وتزويدكاحلالية  املهاراتمية تن

 هـ1439 ربيع ثان مبهارات جديدة

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

 فن اداره الوقت
لبناء فرد لديه ما يكفي من 

القدر على إدراك أهمية 
الوقت، وكيفية استغالله يف 

 إبراز قدراته املختلفة

 هـ1439 ربيع ثان

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

مات املركز خالل خبد
العام اجلامعي 

 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

قياس رضا املستفيد من شمولة متنفيذ الربنامج قسم التدريب  هـ1439 ربيع ثانبناء شخصية متكن اإلنسان  كلمات كاللكمات
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من القدرة على مواجهة 
حتديات وتغريات احلياة 

املختلفة احمليطة به بأسلوب 
 إجيابي وفعال

 
 
 

بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

خبدمات املركز خالل 
العام اجلامعي 

 هـ1438/1439

 الربامج.
عدد املتدربني الذين 

 اجتازوا الربنامج.

فن التعامل مع امناط 
 سلوك الطالبات

تقديم املساعدة لألفراد 
بإجيابية بطريقة للتفكري 

 منطقية وإبداعية
 هـ1439 ربيع ثان

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

 

  التنظيمىجمال : السلوك 

 اهلدف االسرتاتيجي السابع ) تعزيز الشراكة اجملتمعية ( :يف نطاقه الربنامجاهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع 
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عدد  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص الربنامج: )األداء الذي حتققه  اتمؤشر
عدد برامج التثقيف اجملتمعي  املقدمة نسبة إلمجالي عدد  ـ للمجتمع احمللي وقطاع االعمالاالستشارات واخلدمات املقدمة 

 ( األقسام

 –تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص ) الربنامج:اهلدف التفصيلي الذي حتققه 
 ( اجلامعةتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدي الطلبة ومنسوبي 

خبدمات املركز لتلبية  املشمولة  تقديم اخلدمات هلمو السلوك التنظيمىتستهدف اليت لربامج ا تنفيذ للربنامج:الفكرة العامة 
 احتياجات كل برنامج تدريبى

 هـ.1438/1439املشمولني خبدمات املركز خالل العام اجلامعي  من املستهدفات(  25 )تدريب : توقعةاملنتائج ال
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 (السلوك التنظيمىاخلطة التنفيذية لربامج )

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام الربنامج

 القرار الصائب
الوصول إىل أفضل و أقوي و 

تستطيع أن تصل قرار  أفضل
 هإلي

 هـ1439 صفر

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

تعديل وعالج سلوك 
 األطفال

تطوير وتعديل وعالج أداء 
 هـ1439 صفر وسلوك األطفال

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

مهارات حل املشكالت 
 و اختاذ القرار

التعامل مع املشكالت التى 
 هـ1439 صفر تواجه الفرد بشكل اجيابى

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

 التسويق الشخصي
تنمية نقاط القوة لدى املتدربني 
وحتديد أهدافهن لتمكينهن 

 الشخصىمن مهارة التسويق 
 هـ1439 ربيع أول

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

شمولة متنفيذ الربنامج 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.
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 إدارة ميزانية األسرة

من  مبجموعة املتدربنيتزويد 
بناء  فىتسهم  التى املهارات

 حتقيق فى األسرةقدرات نسق 
 املاليةمواردها  بني املوازنة

عملية اشباع  فىونفقاتها 
 .أفرادها تاحتياجا

 هـ1439 ربيع أول

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

اجلامعي  العام
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

 إدارة املشاريع الصغرية
طوير اإلنتاجية البشرية ت

واالجتماعية من خالل 
 املسؤولية الفردية 

 هـ1439 ربيع اول 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

من  ( 25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

إعداد وكتابة التقارير 
 اإلدارية

املهارات الالزمة جلمع  تطوير
املعلومات والبيانات وإعداد 

التقارير وصياغتها وإخراجها 
 بكفاءة وفعالية

 هـ1439 ربيع ثان

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

كيف تكتبني سريتك 
 الذاتية

على  املتدربنيتنمية قدرات 
إتباع األساليب و األسس 
العلمية يف إعداد و كتابة 

 هـ1439 ربيع ثان
قسم التدريب 

بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
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العام اجلامعي  باجملمعة السرية الذاتية
 هـ1438/1439

 اجتازوا الربنامج.

السكرتارية واملهارات 
 اإلدارية

 تطوير مهارات املتدربني
اإلدارية و السلوكية الالزمة 
ملمارسة أعمال إدارة املكاتب 
  من خمتلف جوانبها التطبيقية

 هـ1439 ربيع ثان

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

من (  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.
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 جمال : الشراكة مع املؤسسات اجملتمعية

 تعزيز الشراكة اجملتمعية (اهلدف االسرتاتيجي السابع )  :يف نطاقه الربنامجاهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع 

عدد  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص الربنامج: )األداء الذي حتققه  اتمؤشر
عدد برامج التثقيف اجملتمعي  املقدمة نسبة إلمجالي عدد  ـ االستشارات واخلدمات املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال

 ( األقسام

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع ـ الربنامج :)اهلدف التفصيلي الذي حتققه 
 ( تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدي الطلبة ومنسوبي اجلامعة –املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص 

خبدمات  املشمولة  تقديم اخلدمات هلمو الشراكة مع املؤسسات اجملتمعيةتستهدف اليت ربامج لا تنفيذ للربنامج:الفكرة العامة 
 املركز لتلبية احتياجات كل برنامج تدريبى

 هـ.1438/1439املشمولني خبدمات املركز خالل العام اجلامعي  من املستهدفات(  25 )تدريب  :توقعةاملنتائج ال
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 (الشراكة مع املؤسسات اجملتمعيةاخلطة التنفيذية لربامج )

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام الربنامج

 فخورة بنفسى
تنمية جدارات املشاركني 

لتطبيق أساليب حتسني الرضا 
 وزيادة الوالء املؤسسي الذاتى

 هـ1439 حمرم

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

 مهارات النجاح

املتدربني تطوير أداء 
اسرتاتيجيات تسهم واكسابهم 

يف احلصول على النجاح 
والتوازن مع معطيات احلياة 

 جوانبهاجبميع 

 هـ1439 صفر

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

التواصل اإلجيابي مع 
 اآلخرين

مهارات التعامل مع  تنمية
اآلخرين من خالل تزويدهم 

املفاهيم املرتبطة بفنون ب
التعامل مع اآلخرين والعمل 

على رفع كفاءتهم وفعاليتهم 
يف جمال االتصال والتعامل 

 مع اآلخرين اإلجيابي 

 هـ1439 ربيع أول

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
دمات املركز خالل خب

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.
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كيف أكون قائدة يف 
 جمتمعى

تنمية معارف املتدربات وتطوير 
 هـ1439 ربيع ثان مهاراتهن القيادية 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

الربنامج مشمولة تنفيذ 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

  جمال : القانون

 اهلدف االسرتاتيجي السابع ) تعزيز الشراكة اجملتمعية ( اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع الربنامج يف نطاقه:

عدد برامج التثقيف  ـ عدد االستشارات واخلدمات املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال الربنامج: )األداء الذي حتققه  اتمؤشر
 ( اجملتمعي  املقدمة نسبة إلمجالي عدد األقسام

 –تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص  الربنامج:)اهلدف التفصيلي الذي حتققه 
 ( تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدي الطلبة ومنسوبي اجلامعة

خبدمات املركز لتلبية احتياجات كل  املشمولة  تقديم اخلدمات هلمو القانونتستهدف اليت لربامج ا تنفيذ للربنامج:الفكرة العامة 
 برنامج تدريبى
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 هـ1438/1439املشمولني خبدمات املركز خالل العام اجلامعي  من املستهدفات(  25 )تدريب  :توقعةاملنتائج ال

 (القانوناخلطة التنفيذية لربامج )

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام الربنامج

الطفل ومحايته حقوق 
 من التحرش اجلنسي

عزيز الوقاية من التحّرش اجلنسّي ت
باألطفال عن طريق بناء املعارف 

واملهارات ملقّدمي اخلدمة والرعاية 
 لألطفال

 هـ1439صفر 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد 
 من الربامج.

مدى تطور أعداد 
املستفيدين من 

 الربامج.

تنمية املعارف القانونية للمرأة يف  الوعي القانوني للمرأة
 هـ1439صفر  اجملتمع

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

اجلامعي العام 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد 
 من الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

مهارات احملامية 
 واملستشارة القانونية

مهارات تطوير 
 هـ1439 ربيع أول   الناجحة واملستشارة احملامية وصفات

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد 
 من الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

قياس رضا املستفيد تنفيذ الربنامج مشمولة قسم التدريب  هـ1439 ربيع أولالقانونية يف  وعى املتدرباتتنمية  احلضانةدورة احكام 

http://www.s3t3.com/vb/showthread.php?t=29119
http://www.s3t3.com/vb/showthread.php?t=29119
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بالعمادة ومركز  أحكام احلضانة
التدريب النسوي 

 باجملمعة

خبدمات املركز خالل 
العام اجلامعي 

 هـ1438/1439

 الربامج.من 
مدى تطور أعداد 
املستفيدين من 

 الربامج.

 

  جمال : الصحى واألسرى

 اهلدف االسرتاتيجي السابع ) تعزيز الشراكة اجملتمعية ( اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع الربنامج يف نطاقه:

عدد برامج التثقيف  ـ احمللي وقطاع االعمالعدد االستشارات واخلدمات املقدمة للمجتمع  ) الربنامج :األداء الذي حتققه  اتمؤشر
 ( اجملتمعي  املقدمة نسبة إلمجالي عدد األقسام

 –تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص  الربنامج : )اهلدف التفصيلي الذي حتققه 
 ( تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدي الطلبة ومنسوبي اجلامعة

خبدمات املركز لتلبية  املشمولة  تقديم اخلدمات هلمو الصحى واألسرىتستهدف اليت لربامج ا تنفيذ للربنامج:الفكرة العامة 
 احتياجات كل برنامج تدريبى
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 هـ1438/1439املشمولني خبدمات املركز خالل العام اجلامعي  من املستهدفات(  25 )تدريب : توقعةاملنتائج ال

 ( الصحى واألسرىاخلطة التنفيذية لربامج ) 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام الربنامج

 التواصل اإلجيابي

مع  التواصلمهارات تنمية 
على  العملاآلخرين من خالل 

رفع كفاءتهم وفعاليتهم يف 
جمال االتصال والتعامل 

 مع اآلخريناإلجيابي 

 هـ1439 حمرم 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

اهمية الفطور و فحص 
 لسكر الدم

رفع مستوى الوعي العام و فهم 
 أهمية الفطور وفحص الدم
اليت تؤثر على املاليني من 
  الناس يف مجيع أحناء العامل

 هـ1439 صفر

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

تأهيل معلمات الرتبية 
 البدنية

علمات الرتبية مبتأهيل ال
لق حالة وخ البدنية والصحية

من التكامل بني العمليات 
والوظائف الغريزية والعمليات 

 العقلية والفكرية

 هـ1439 ربيع صفر 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

 تنفيذ الربنامج مشمولة
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.
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كيف تتعامل مع أطفال 
 مرضى السرطان

رفع مستوى الوعي العام 
مع  لوإدراك أهمية التعام

يف  أطفال مرضى السرطان
  مجيع أحناء العامل

 هـ1439 ربيع صفر 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

 احلوار الناجح

تواصل الفرد باجملتمع بشكل 
ومؤثر يعرب فيها الفرد  اخالقى

عن نفسه ويتولد شئ من 
االرتياح بينه وبني اسرته 
واصدقائه وزمالء العمل 

 وقائديه

 هـ1439 ربيع صفر 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

الوعي املهين للمرأة 
السعودية العاملة يف 

 2030ضوء رؤية 

قدرة على توليد فرص التعزيز 
حتقيق  و عمل متنوعة

االستفادة القصوى من طاقات 
وإتاحة الفرص هلم  املرأة

وإكسابهم املهارات الالزمة 
 اليت تنّمي قدراتهم

 هـ1439 ربيع أول 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

كيف تتعامل مع أطفال 
 مرضى أنيميا الفول

يف رفع مستوى الوعي العام 
مع أطفال كيفية التعامل 

اليت تؤثر  مرضى أنيميا الفول
 هـ1439 ربيع أول 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
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يف  األطفالعلى املاليني من 
  مجيع أحناء العامل

 املستفيدين من الربامج. هـ1438/1439 باجملمعة

اسرتاتيجية احلياة 
 األسرية الناجحة

أمناط الشخصيات  تنمية
حل  ووالتعامل معها 

 .املشكالت الزوجية
 هـ1439 ربيع أول 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

اجلامعي العام 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

كيف تتعامل مع أطفال 
 مرضى السكر

يف رفع مستوى الوعي العام 
مع أطفال كيفية التعامل 

اليت تؤثر على  مرضى السكر
يف مجيع  األطفالاملاليني من 

  أحناء العامل

 هـ1439 ربيع أول  

التدريب  قسم
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

 اسرار للحياة الزوجية
رشاد وتوجيه الزوجات إ

لحصول ل واملقبالت على الزواج
اسرية وزوجية على حياة 

  سعيدة

 هـ1439 ربيع ثان 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

مربيات الروضة " من 
 " اجل طفل سليم

 رفع مستوى الوعي العام
وذلك من اجل  ربيات الروضةمل

 طفل سليم
 هـ1439 ربيع ثان 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 الربنامج.اجتازوا 
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 احلوار الزوجي

 نشر ثقافة احلوار الزوجي
وأثره اإلجيابي على احلياة 
وتنمية مهارات احلوار بني 

 الزوجني

 هـ1439 ربيع ثان 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

املستفيد من قياس رضا 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

حقق حلمك يف ختفيف 
 وزنك

يف رفع مستوى الوعي العام 
اليت تؤثر على ختفيف الوزن 

يف مجيع  الناساملاليني من 
  أحناء العامل

 هـ1439 ربيع ثان 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

تنفيذ الربنامج مشمولة 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

 جمال : التعليم والتعلم

 اهلدف االسرتاتيجي السابع ) تعزيز الشراكة اجملتمعية ( اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع الربنامج يف نطاقه:

عدد االستشارات واخلدمات تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع ـ  الربنامج: )األداء الذي حتققه  اتمؤشر
 ( عدد برامج التثقيف اجملتمعي  املقدمة نسبة إلمجالي عدد األقسام ـ املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال

ـ    لشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاصتفعيل ا الربنامج: )اهلدف التفصيلي الذي حتققه 
 ( ـ مستوى رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدي الطلبة ومنسوبي اجلامعة
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املشمولة خبدمات املركز لتلبية  هلمتقديم اخلدمات و التعليم والتعلمتستهدف اليت لربامج ا تنفيذ للربنامج:الفكرة العامة 
 احتياجات كل برنامج تدرييب

 هـ1438/1439املشمولني خبدمات املركز خالل العام اجلامعي  من املستهدفات(  25 )تدريب  :توقعةاملنتائج ال
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 ( التعليم والتعلماخلطة التنفيذية لربامج ) 

 آلية التقويم النجاحمؤشرات  املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام الربنامج

اللغة اإلجنليزية 
 للمبتدئني

اللغة اإلجنليزية لدى  تطوير 
 املبتدئني

ويكرر  1439 حمرم
 شهريًا

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

املستفيد من قياس رضا 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

اللغة اإلجنليزية ) 
 املستوى األول (

اللغة اإلجنليزية لدى  تطوير
 املستوى األول 

ويكرر  1439 حمرم
 شهريًا

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 

املركز خالل خبدمات 
العام اجلامعي 

 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

التهيئة لالختبار 
 القدرات

تنمية معارف الطالب الجتياز 
 هـ 1439صفر  اختبارات القدرات

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
ملستهدفات املشمولني ا

خبدمات املركز خالل 
العام اجلامعي 

 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

قياس رضا املستفيد من ( من  25تدريب ) قسم التدريب  هـ 1439صفر تنمية ثقافِة املتعلِّم بقدرِته على القدرات العامة 
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التعامِل بنجاٍح مع متغرياِت  للجامعني
 احلياة املختلفة

بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

 الربامج.
مدى تطور أعداد 

 املستفيدين من الربامج.

 التدريس الفعال
تنمية ثقافِة املتعلِّم بقدرِته على  

مع متغرياِت  التعامِل بنجاٍح
 احلياة املختلفة

 هـ 1439صفر 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

 املتعددة الذكاءات
تقويم وتطوير العملية التعليمية 
ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بها 

 لتحقيق األهداف الرتبوية
 هـ 1439صفر 

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

املستفيد من قياس رضا 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

مهارات التفكري )  
 ( 1كورت 

تنمية قدرِة املتعلِّم على 
 هـ 1439 ربيع اول التفكري بإجيابية

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

اجلامعي العام 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.
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 اخلرائط الذهنية
تنمية قدرة الفرد على التفكري 

 هـ 1439 ربيع اول بأساليب علمية دقيقة

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املشمولني املستهدفات 

خبدمات املركز خالل 
العام اجلامعي 

 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

 العصف الذهين
التعامل مع املشاكل وحماولة 

 هـ 1439 ربيع اول حلها بطرق إبداعية

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25) تدريب 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
 التنفيذ.

من حقي ألعب واتعلم 
 وأبتكر

تطور مفهوم املناهج لتصبح 
أكثر مشولية لكافة جوانب 

 العملية الرتبوية والتعليمية 
 هـ 1439 ربيع اول

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

إعداد وتأهيل معلمات 
 رياض األطفال

األطفال تأهيل معلمات رياض 
 هـ 1439 ربيع اول للتعامل مع األطفال

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.
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 هـ1438/1439

 مهنة التعليمأخالقيات 
تنمية املستوى األخالقى لدى 

 العاملني يف جمال التعليم
 هـ 1439 ربيع ثان

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

املعنيني جبهة آراء 
 التنفيذ.

كيف تتخلص من 
 خوف وقلق االمتحان

تنمية قدرات الطالب للتغلب 
 على خوف وقلق االمتحانات

 هـ 1439 ربيع ثان

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

األنشطة التعليمية 
 لرياض األطفال

حتديد التقدم الذي حيرزه 
حنو حتقيق أهداف  األطفال

 التعليم
 هـ 1439 ربيع ثان

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
مولني املستهدفات املش

خبدمات املركز خالل 
العام اجلامعي 

 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

عدد املتدربني الذين 
 اجتازوا الربنامج.

تعريف املتدربني بسيكولوجية  سيكولوجية األلوان
 هـ 1439 ربيع ثان األلوان ودالالتها

قسم التدريب 
بالعمادة ومركز 
التدريب النسوي 

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

آراء املعنيني جبهة 
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العام اجلامعي  باجملمعة
 هـ1438/1439

 التنفيذ.

احملادثة باللغة 
 اإلجنليزية

تطوير أداء اللغة اإلجنليزية يف 
 هـ 1439 ربيع ثان مجيع اجملاالت

قسم التدريب 
 بالعمادة ومركز
التدريب النسوي 

 باجملمعة

( من  25تدريب ) 
املستهدفات املشمولني 
خبدمات املركز خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

 

 

 

 

 

 ثالثًا: الربامج التعليمية
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 :مقرات تنفيذ الربامج جاهزية: (1) اجملال
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 تهيئة مقرات تنفيذ الربامجاملبادرة: 

 (والشراكة اجملتمعية املسؤولية تعزيزاهلدف االسرتاتيجي السابع ): اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه 

املستفيدين من برامج مستوي رضا  – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ: )األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

توفري كافة املستلزمات  – االطمئنان على جاهزية املقرات لبدء تنفيذ الربامج التعليمية: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
  (املادية والبشرية لبدء الربامج

بتنفيذ الربامج التعليمية ومركز الدراسات اجلامعية بالرياض وحفر التنسيق والتعاون مع الكليات املعنية  :الفكرة العامة للمبادرة
 الباطن بهدف الوقوف على جاهزية مقرات تنفيذ الربامج والتأكد من توفر كافة اإلمكانات الالزمة مادية كانت أم بشرية.

 هـ.1438/1439خالل العام اجلامعي  مقرات لتنفيذ الربامج التعليمية( 7) جتهيز: توقعةاملنتائج ال

 :مقرات تنفيذ الربامج جاهزية:  (1)اجملال

 الربامج ملقرات الفعلي الواقع على للوقوف ميدانية زيارة تنفيذاملبادرة: 
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 (والشراكة اجملتمعية املسؤولية تعزيز)اهلدف االسرتاتيجي السابع : اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

مستوي رضا املستفيدين من برامج  – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ: )األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

 التأكد من توفر اإلمكانات الالزمة. – التأكد من جاهزية املقرات على أرض الواقع :املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية

: قيام فريق العمل بالعمادة بتنفيذ زيارات ميدانية ملقرات تنفيذ الربامج التعليمية بالكليات واجلهات ذات العامة للمبادرة الفكرة
 العالقة للوقوف على مدى جاهزية تلك املقرات يف الواقع الفعلي.

 مج التعليمية.زيارات ميدانية للكليات واجلهات املعنية بتنفيذ الربا( 5) تنفيذ: توقعةاملنتائج ال

 (مقرات تنفيذ الربامج جاهزيةاخلطة التنفيذية ملبادرات جمال )

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام املبادرة

 
 

 1439 ذي احلجة
القبول قسم 

والتسجيل بعمادة 
خدمة اجملتمع 

جاهزية املقرات بنسبة 
95% 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
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 املستفيدين من الربامج. والتعليم املستمر

  

حمرم  -ذي احلجة 
ويكرر بواقع  1439

يف بدء كل فصل 
 دراسي 

القبول قسم 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

90%

 

قياس رضا املستفيد من 
 الربامج.

مدى تطور أعداد 
 املستفيدين من الربامج.

 

 (: القبول بالربامج التعليمية 1اجملال  )

  التعليمية الربامج وطالبات لطالب اجلامعية األرقام إصداراملبادرة: 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

 - سرعة متكن الطالب /ة من االطالع على وضعه األكادميي منذ بدء الربنامج: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 .استفادة الطالب من املزايا األكادميية اليت متنحها اجلامعة لطالبها
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عمادة القبول والتسجيل إلصدار األرقام اجلامعية للطالب والطالبات املقبولني نهائيًا بالربامج التنسيق مع : الفكرة العامة للمبادرة
التعليمية لتمكني الكليات واجلهات املعنية بتنفيذ اإلجراءات األكادميية الالزمة وكذلك متكني الدارسني من االطالع على 

 اوضاعهم األكادميية.

 هـ.1439/ 1438العام اجلامعي  خالل ( طالب وطالبة450جلامعية ملا يقرب من )إصدار األرقام ا: توقعةاملنتائج ال

 

 (: القبول بالربامج التعليمية 1اجملال  )

 .اإلداريني واملنسقني التنفيذيني املشرفني أمساء قوائم إعداداملبادرة: 

 والشراكة اجملتمعية.زيز املسؤولية تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر
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املساهمة يف حل أي إشكالية  -التواصل املباشر مع املسؤولني عن تنفيذ الربامج التعليمية: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 قد تواجه املشرفني التنفيذيني على الربامج. 

التواصل مع الكليات املعنية واجلهات ذات العالقة لتزويد العمادة بأمساء وبيانات املشرفني التنفيذيني : الفكرة العامة للمبادرة
 اإلداريني لكل برنامج لتسهيل عملية التواصل بني العمادة واجلهات املنفذة للربامج. واملنسقني

العام اجلامعي  خالل توفر قاعدة بيانات عن املشرفني التنفيذيني واملنسقني اإلداريني للربامج املنفذة: توقعةاملنتائج ال
 هـ.1438/1439

 (: القبول بالربامج التعليمية 1اجملال  )

  تنفيذ زيارات ميدانية مع بدء الربامجاملبادرة: 

 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

مج رضا املستفيدين من برا مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر
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اإلجابة عن تساؤالت  – اجلامعيالرتحيب بأعضاء هيئة التدريس والدارسني وتهنئتهم بالعام: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 واستفسارات الدارسني بالربامج التعليمية.

العالقة لعقد لقاء تعريفي بالدارسني للرتحيب بهم التنسيق مع الكليات املنفذة للربامج واجلهات ذات : الفكرة العامة للمبادرة
 وتعزيز روح االنتماء لديهم والتعريف بالربامج املنفذة واإلجابة عن استفسارات وتساؤالت الدارسني.

 هـ.1438/1439العام اجلامعي  خالل استقرار وتهيئة نفسية للدارسني بالربامج املنفذة: توقعةاملنتائج ال

 (: القبول بالربامج التعليمية 1اجملال  )

 إعداد تقرير خمتصر عن بدء الربامج وإحصائيات القبولاملبادرة: 

 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى –  برامج التعليم املستمرعداد املسجلني يفمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

اطالع املسؤولني على خالصة  - إبراز جوانب القوة وجوانب القصور يف بدء الربامج:املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 .حصائية للقبولاإل
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عملية القبول يتضمن كافة إجراءات القبول بالربامج التعليمية ، كما يتضمن إعداد تقرير خمتصر عن : الفكرة العامة للمبادرة
 إحصاءات عن القبول بالربامج مع إيضاح أبرز اإلجيابيات واملعوقات وآليات مواجهتها.

 هـ.1438/1439العام اجلامعي  خاللإتاحة وتوفري تقرير خمتصر عن عملية القبول وإجراءاتها : توقعةاملنتائج ال

 

 اخلطة التنفيذية ملبادرات جمال )القبول بالربامج التعليمية(

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام املبادرة

 

 

 هـ1439 حمرم

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
  %100 والتعليم املستمر

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
مستوي رضا   -

املستفيدين من برامج 
 .ملستمرالتعليم ا

معدل النمو يف أعداد  -توفر البيانات الالزمة قسم القبول هـ 1439حمرم تعزيز التواصل مع الكليات 
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املعنية بتنفيذ الربامج واجلهات  
 ذات العالقة

ويكرر مع بدء 
الدراسة بالفصل 
 الدراسي الثاني

والتسجيل بعمادة 
خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

عن املشرفني التنفيذيني 
واملنسقني اإلداريني 
خالل العام اجلامعي 

1438/1439 

املسجلني بربامج التعليم 
 املستمر

مستوي رضا   -
املستفيدين من برامج 

 التعليم املستمر

التهيئة النفسية للدارسني 
والرتحيب بهم وترسيخ املبادئ 

 اإلجيابية لديهم

هـ 1439حمرم 
ويكرر مع بدء 
الدراسة بالفصل 
 الدراسي الثاني

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

80%

 

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
ضا مستوي ر  -

املستفيدين من برامج 
 التعليم املستمر

 

 

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

90%  

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
مستوي رضا   -

املستفيدين من برامج 
 التعليم املستمر

 (: االجتماعات 1اجملال  )



 

 

10

3 

 االجتماع باملشرفني التنفيذيني لربامج الدبلوماملبادرة: 

 املسؤولية والشراكة اجملتمعية.زيز تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

توضيح مهام املشرف التنفيذي وفق  -رفني التعرف على املشرفني اجلدد الرتحيب باملش: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 الدليل االجرائي

التنسيق مع املشرفني التنفيذيني لربامج الدبلوم لعقد االجتماعات الدورية لتوضيح املهام املنوطة بهم وفقًا ملا : الفكرة العامة للمبادرة
 .ورد بالدليل اإلجرائي للربامج التعليمية والوقوف على سري العمل بالربامج التعليمية

 تفهم املشرفني التنفيذيني ملهامهم، الوقوف على سري العمل بالربامج التعليمية.: توقعةاملنتائج ال

 

 (: االجتماعات 1اجملال  )

 التجسرياالجتماع باملشرفني التنفيذيني لربامج املبادرة: 
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 اجملتمعية.زيز املسؤولية والشراكة تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

التنفيذي وفق توضيح مهام املشرف  -رفني التعرف على املشرفني اجلدد الرتحيب باملش: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 الدليل االجرائي

التنسيق مع املشرفني التنفيذيني لربامج التجسري لعقد االجتماعات الدورية لتوضيح املهام املنوطة بهم وفقًا : الفكرة العامة للمبادرة
 ملا ورد بالدليل اإلجرائي للربامج التعليمية والوقوف على سري العمل بالربامج التعليمية.

 تفهم املشرفني التنفيذيني ملهامهم، الوقوف على سري العمل بالربامج التعليمية.: توقعةاملنتائج ال

 (: االجتماعات 1اجملال  )

  باملشرفني على الربامج الفرعية اللجنة العلمية بكلية العلوم بالزلفياجتماع املبادرة: 

 والشراكة اجملتمعية.زيز املسؤولية تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه
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رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 (  التعليم املستمر

اللجان العلمية على أبرز املهام اطالع  - فتح آفاق التعاون مع الكليات واجلهة املشغلة: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 .املوكلة هلم

التنسيق مع اللجنة العلمية لربنامج علوم احلاسب واملعلومات بنظام التجسري واجلهة املشغلة للربامج الفرعية : الفكرة العامة للمبادرة
امج التعليمية والوقوف على سري العمل لعقد االجتماع الدوري لتوضيح املهام املنوطة باللجنة وفقًا ملا ورد بالدليل اإلجرائي للرب

 بالربامج الفرعية.

معاجلة املشكالت األكادميية  –الوقوف على سري العمل بالربامج الفرعية  -إحاطة اللجنة العلمية مبهامها : توقعةاملنتائج ال
 للدارسني بالربامج الفرعية.

 (: االجتماعات 1اجملال  )

  دائها باملشرفني على الربامج الفرعيةاجتماع ممثلي الكليات وعماملبادرة: 

 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه
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رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

اطالع ممثلي الكليات على أبرز املهام  - فتح آفاق التعاون مع الكليات واجلهة املشغلة: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 املوكلة هلم

الفرعية لعقد االجتماع الدوري لتوضيح املهام املنوطة التنسيق مع ممثلي الكليات واجلهة التشغيلية للربامج : الفكرة العامة للمبادرة
 بهم وفقًا ملا ورد بالدليل اإلجرائي للربامج التعليمية والوقوف على سري العمل بالربامج املنفذة بالرياض وحفر الباطن.

ة املشكالت األكادميية معاجل –الوقوف على سري العمل بالربامج الفرعية  -إحاطة ممثلي الكليات مبهامهم : توقعةاملنتائج ال
 للدارسني بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
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 اخلطة التنفيذية ملبادرات جمال )االجتماعات(

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام املبادرة

 
 لربامج الدبلوم

 توضيح املهام -

التنبيه على إعداد  -
 وربط الشعباجلداول 

اجتماع دوري كل 
شهر خالل العام 

اجلامعي 
 هـ1438/1439

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

95%

 

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
مستوي رضا   -

املستفيدين من برامج 
 .التعليم املستمر

 
 لربامج التجسري

 توضيح املهام -

التنبيه على إعداد اجلداول 
 وربط الشعب

اجتماع دوري كل 
شهر خالل العام 

اجلامعي 
 هـ1438/1439

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

95%

 

معدل النمو يف أعداد  -
بربامج التعليم املسجلني 

 املستمر
مستوي رضا   -

املستفيدين من برامج 
 التعليم املستمر

التعاون والتنسيق مع اجلهة -
 . ذات العالقة

 توضيح املهام -
 

صفر ويكرر بواقع 
اجتماعني يف كل 

 فصل دراسي 

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

95%

 

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
مستوي رضا   -
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املستفيدين من برامج 
 التعليم املستمر

التعاون والتنسيق مع اجلهة 
 . ذات العالقة

 توضيح املهام -
 

بواقع صفر ويكرر 
اجتماعني يف كل 

 فصل دراسي

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

95%

  

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
مستوي رضا   -

املستفيدين من برامج 
 التعليم املستمر

 

 امليدانية للربامج التعليمية(: الزيارات 1اجملال  )

 الزيارات امليدانية لربامج التجسرياملبادرة: 

 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر
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 - تلمس االحتياجات الطارئة للربامج - الوقوف على مستوى األداء يف الربامج: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
  .رصد أبرز اإلجيابيات واملالحظات من واقع امليدان

لربامج التجسري مبقرات الدراسة للوقوف على سري العمل بالربامج املنفذة وتلمس  تنفيذ عدة زيارات ميدانية: الفكرة العامة للمبادرة
 احتياجات الدارسني بتلك الربامج.

رصد أهم اإلجيابيات واملالحظات  –التعرف على احتياجات الدارسني  –الوقوف على سري العمل بربامج التجسري : توقعةاملنتائج ال
 حول الربنامج.

 امليدانية للربامج التعليمية(: الزيارات 1اجملال  )

 الدبلومالزيارات امليدانية لربامج املبادرة: 

 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – برامج التعليم املستمرعداد املسجلني يف معدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر
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 - تلمس االحتياجات الطارئة للربامج - الوقوف على مستوى األداء يف الربامج: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
  .رصد أبرز اإلجيابيات واملالحظات من واقع امليدان

تنفيذ عدة زيارات ميدانية لربامج الدبلوم مبقرات الدراسة للوقوف على سري العمل بالربامج املنفذة وتلمس : الفكرة العامة للمبادرة
 احتياجات الدارسني بتلك الربامج.

رصد أهم اإلجيابيات واملالحظات  –التعرف على احتياجات الدارسني  –الوقوف على سري العمل بربامج الدبلوم : توقعةاملنتائج ال
 نامج.حول الرب

 امليدانية للربامج التعليمية(: الزيارات 1اجملال  )

 للربامج الفرعيةالزيارات امليدانية املبادرة: 

 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – يف برامج التعليم املستمرعداد املسجلني معدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر
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رصد  - تلمس االحتياجات الطارئة للربامج -الفرعية  الوقوف على مستوى األداء يف الربامج: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
  .أبرز اإلجيابيات واملالحظات من واقع امليدان

تنفيذ عدة زيارات ميدانية للربامج الفرعية بالرياض وحفر الباطن للوقوف على سري العمل بالربامج الفرعية : للمبادرة الفكرة العامة
 وتلمس احتياجات الدارسني بتلك الربامج.

رصد أهم اإلجيابيات  –التعرف على احتياجات الدارسني  –الوقوف على سري العمل بالربامج الفرعية : توقعةاملنتائج ال
 واملالحظات حول الربامج املنفذة.

 اخلطة التنفيذية ملبادرات جمال )الزيارات امليدانية للربامج التعليمية(

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام املبادرة

الزيارات امليدانية لربامج 
 التجسري

تنفيذ عدة زيارات 
ميدانية لربامج التجسري 

املنفذة بالكليات 
للوقوف على سري العمل 

 بالربامج

تنفيذ زيارة دورية بواقع 
زيارة كل شهر خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

80% 

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
املستفيدين مستوي رضا   -

 .من برامج التعليم املستمر
 الزيارات امليدانية لربامج

 الدبلوم
تنفيذ عدة زيارات ميدانية لربامج 
الدبلوم  بالكليات املنفذة للوقوف 

تنفيذ زيارة دورية بواقع 
زيارة كل شهر خالل 

قسم القبول 
 %80والتسجيل بعمادة 

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 
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العام اجلامعي  على سري العمل بالربامج
 هـ1438/1439

دمة اجملتمع خ
 والتعليم املستمر

 املستمر
مستوي رضا املستفيدين   -

 من برامج التعليم املستمر

الزيارات امليدانية
تنفيذ عدة زيارات ميدانية لربامج 

التعليم املوازي بالفروع للوقوف 
على سري العمل بتلك الربامج 

 ورصد اإلجيابيات واملالحظات.

تنفيذ زيارات دورية 
بواقع زيارتني كل 

 فصل دراسي

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

 تنفيذ زيارتني على األقل 

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
املستفيدين مستوي رضا   -

 من برامج التعليم املستمر
 

 (: التطوير وحتسني األداء1اجملال  )

  تطوير برنامج التسجيل االلكرتوني لربامج الدبلوماملبادرة: 

 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر
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ستوى املعيارية يف املفاضلة بني مبـ االرتقاء دة من الربنامج يف آلية الفلرتة زيادة االستفا: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
  .الضوابط العامة املساعدة يف فرز طلبات املتقدمنيـ فرض عدد من  املتقدمني

إدخال بعض التعديالت على برنامج التسجيل اإللكرتوني لربامج الدبلوم بالتنسيق مع عمادة تقنية املعلومات : الفكرة العامة للمبادرة
 القبول. بهدف تطوير وحتسني العمل بالربنامج وحتقيق اجلودة حتقيقًا ملبدأ الشفافية واملعيارية يف

رصد أبرز اإلجيابيات  –حتقيق درجات متقدمة من الشفافية يف القبول  –مستوى متميز يف اجلودة بالربنامج : توقعةاملنتائج ال
 واملالحظات حول الربنامج.

 (: التطوير وحتسني األداء1اجملال  )

 جائزة أفضل برنامج تعليمياملبادرة: 

 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: املبادرة يف نطاقهاهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع 

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر
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االرتقاء مبستوى األداء واجلودة يف  -القائمني على تنفيذ الربامج بث روح التنافس بني : املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 التنفيذ

بهدف خلق جو من التنافس بني الكليات املنفذة  "جائزة أفضل برنامج تعليميطرح مبادرة حتت مسمى ": الفكرة العامة للمبادرة
 للربامج مما ينعكس إجيابًا على مستوى األداء واجلودة يف التنفيذ.

 رضا املستفيدين عن اخلدمات املقدمة. –االرتقاء مبستوى اجلودة بالربنامج -مستوى متميز يف األداء : توقعةاملنتائج ال

 (: التطوير وحتسني األداء1اجملال  )

 شرف التنفيذي صالحية الدخول على النظام واالستعالم وطباعة التقاريرامل منحاملبادرة: 

 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: املبادرة يف نطاقهاهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع 

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

  للمشرف التنفيذي وفق األنظمة املتاحةزيادة مساحة الصالحية : املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية



 

 

11

5 

منح كل املشرف التنفيذي لكل برنامج صالحية االستعالم عن احلاالت األكادميية للطالب على النظام : الفكرة العامة للمبادرة
 األكادميي وإجراء بعض احلركات األكادميية وفق األنظمة املتاحة بالتنسيق يف ذلك مع عمادة القبول والتسجيل.

 رضا املستفيدين عن اخلدمات املقدمة. –االرتقاء مبستوى اجلودة بالربنامج -السرعة يف األداء : توقعةاملنتائج ال

 

 (: التطوير وحتسني األداء1اجملال  )

 قياس جودة  برامج التعليم املوازي جلنةإنشاء املبادرة: 

 املسؤولية والشراكة اجملتمعية.زيز تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

 اقرتاح حلول ملعاجلة املالحظات - الوقوف على جوانب القوة والضعف يف الربامج: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
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إنشاء جلنة  لقياس جودة برامج التعليم املوازي بهدف حتسني وتطوير األداء بتلك الربامج من خالل رصد : الفكرة العامة للمبادرة
 جوانب القوة والضعف يف الربامج واملنفذة ووضع خطط التحسني الالزمة.

 رضا املستفيدين عن اخلدمات املقدمة. -حتسني وتطوير األداء  –الربنامجاالرتقاء مبستوى اجلودة ب :توقعةاملنتائج ال

 (: التطوير وحتسني األداء1اجملال  )

إعداد التقارير الشهرية الدوريةاملبادرة: 
 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – عداد املسجلني يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

وسبل  الوقوف على أبرز املعوقات  - االطمئنان على سري العملية التعليمية يف الربامج املنفذة: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 عالجها

إعداد تقرير شهري عن برامج التعليم املوازي لرصد سري العمل بتلك الربامج والوقوف على أبرز اإلجيابيات : الفكرة العامة للمبادرة
 والسلبيات لتحسني مستوى الداء بالربامج املنفذة.
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 ضا املستفيدين عن اخلدمات املقدمة.ر -حتسني وتطوير األداء  –االرتقاء مبستوى األداء بالربامج :توقعةاملنتائج ال

 (: التطوير وحتسني األداء1اجملال  )

 إعداد التقرير السنوياملبادرة: 

 زيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية.تع: اهلدف االسرتاتيجي للجامعة الذي تقع املبادرة يف نطاقه

رضا املستفيدين من برامج  مستوى – يف برامج التعليم املستمرعداد املسجلني معدل النمو يف أ):األداء الذي حتققه املبادرة اتمؤشر
 ( التعليم املستمر

جهود ومناشط العمادة إبراز   - إعطاء صورة واضحة للمسؤول عن طبيعة اخلدمات املقدمة: املبادرة اليت حتققها األهداف التفصيلية
 .طرح أبرز احللول املقرتحة للعقبات اليت مت رصدها -التعليمية 

إعداد تقرير سنوي عن برامج التعليم املوازي يشمل كافة الربامج املطروحة وطبيعة اخلدمات التعليمية : لفكرة العامة للمبادرةا 
 املقدمة مدعمًا باإلحصاءات وموضحًا لإلجراءات املنفذة مع توضيح أبرز العقبات اليت مت رصدها وآليات مواجهتها.
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وضع خطط  –رضا املستفيدين عن اخلدمات املقدمة  -األداء واجلودة بربامج التعليم املوازياالرتقاء مبستوى  :توقعةاملنتائج ال
 التحسني والتطوير الالزمة.

 

 

 

 اخلطة التنفيذية ملبادرات جمال )التطوير وحتسني األداء(

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام املبادرة

 

تنفيذ زيارة دورية بواقع 
زيارة كل شهر خالل 

العام اجلامعي 
 هـ1438/1439

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

80%

 

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
مستوي رضا املستفيدين   -

 .من برامج التعليم املستمر

 سنوي 
قسم القبول 

والتسجيل بعمادة 
خدمة اجملتمع 

 

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
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مستوي رضا املستفيدين   - والتعليم املستمر
 من برامج التعليم املستمر

لتحسن  
 وتطوير االداء

 هـ1439شهر حمرم 

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

قيام املشرفني بتنفيذ 
 املهام املوكلة إليهم  

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
مستوي رضا املستفيدين   -

 من برامج التعليم املستمر

ووضع  
 خطط التحسني الالزمة

 هـ1439شهر صفر 

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

بالتنسيق مع قسم 
 اجلودة بالعمادة

 

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
مستوي رضا املستفيدين   -

 من برامج التعليم املستمر

 

 
 شهري

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
   والتعليم املستمر

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
مستوي رضا املستفيدين   -

 من برامج التعليم املستمر
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 هـ1439شهر شعبان 

قسم القبول 
والتسجيل بعمادة 

خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

  

معدل النمو يف أعداد  -
املسجلني بربامج التعليم 

 املستمر
املستفيدين مستوي رضا   -

 من برامج التعليم املستمر
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 طموح دائم وشراكة فاعلة. -برامج عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 

منوذجًا للفكر الطموح الساعي إىل حتقيق نقلة نوعية آلليات العمل واالستفادة من الطاقات واملوارد البشرية اليت يذخر  2030تعد رؤية 
بها وطننا املبارك، وهى دعوة للعمل اجلاد واهلادف يف كافة قطاعات الدولة مبا يواكب هذا الطموح ويتوافق مع خطط التحول الوطين اليت 

 ن خالهلا تلك القطاعات إىل حتقيق هذه الرؤية. تسعى م

ومواكبة لتلك الرؤية املباركة قامت جامعة اجملمعة بتطوير هياكلها اإلدارية وكتري من براجمها اجملتمعية مبا يضمن تفعيل تلك الرؤية  
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة  على كافة املستويات، ولقد كانت املبادرات اجملتمعية وبرامج التدريب اجملتمعي اليت تقدمها

دمات اجملمعة جتسيدًا هلذا التوجه، اذ قامت على شراكة فاعلة بني اجلامعة واملؤسسات واهليئات العاملة يف اجملتمع باحملافظات املشمولة خب
 ات اليت يذخر بها وطننا .اجلامعة ، كما أكدت على األنشطة  التنموية والتطوعية اليت حتقق أقصي استفادة من الطاق

وتتضمن اخلطة اليت بني أيدينا أهم الربامج اليت تسعى عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة إىل تقدميها خالل العام 
 هـ.1438/1439اجلامعي 
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ستمر والعمل بطموح سيكون ديدنًا لنا، ونسعى جاهدين كفريق عمل بالعمادة إىل حتقيق هذه اخلطة انطالقًا من اعتبارنا أن اجلهد امل
ني تنفيذًا لتوجيهات قيادات اجلامعة اليت ال تأل جهدًا يف توفري كافة إمكانات اجلامعة مبا حيقق مصلحة اجملتمع ويعزز صورتها الذهنية ب

 أفراده.

 خطاهم.ختامًا نسأل اهلل تعاىل أن يبارك يف اجلهود املخلصة ألبناء الوطن ويسدد على طريق احلق 

 عميد خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 د.عمر بن مساعد الشريويف

 


