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 كلمة العميد:

، خدمة ي، التعليمأساسية : البحث العلم ثة احاورتستند  اجلامعة يف حتقيق أهدافها إىل  ثال       

ية تتوىل حتقيق على تأسيس جهات علمية فن –حلديثة القدمية وا –لذا حرصت اجلامعات  ،اجملتمع

 ا . تلك احملاور األساسية اليت أنشئت اجلامعات من أجله

ة اجملتمع ها اجملتمعية مت تأسيس عمادة خدموانطالَقا من الرؤية السابقة لدور اجلامعات ووظيفت

تطوير العمل  بةعكس  قناعة قيادة اجلامعة بأهمية مواك، مما يوالتعليم املستمر جبامعة اجملمعة

معة ئف اجلاوأهمية إرساء التكامل بني مهام ووظا ،ي  وتأصيله منذ انطالقتها األوىلاجملتمع

 .األساسية اليت تسعى لتحقيقها

عمال تمع على وجه اوصصوا اليوم من أوما تعيشه اجلامعة على وجه العموم وعمادة خدمة اجمل 

تف اجلهود أن تكون  مجيعًا وبتكارخيية نأمل ات تاواجلهد هلي حلظ تأسيسية تستهلك معظم الوقت

أسيس ل حامدين لكل من بذل وأخلص يف تيف القريب العاجل  ذكريات مجيلة نعيشها يف املستقب

 تعليمي نفخر به مجيعًا. جهد أو مشروع أو برنامج أو فكرة ساهمت يف بناء صرح

 ليم املستمرعميد خدمة اجملتمع والتع

 يويفبن مساعد الشر رد. عم

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالعمادالتعريف ب 

 

 أواًل



 

5 

 

 

 :مقدمة(1-1)

 ذاه بإعداد االسرتاتيجية، خطتهاو لرسالتها تنفيذًا املستمر، والتعليم اجملتمع خدمة عمادة قامت      

 من املستهدفني اجلمهور عريفت إطار يف وذلك املستمر لتعليموا اجملتمع خدمة لعمادة السنوي التقرير

-1438 األكادميي العام لخال العمادة قدمتها اليت جنازاال واحطات الربامج ألهم العمادة خدمات

 خالهلا من العمادة عتس اليت واالتفاقيات الربامجو األنشطة كافة الدليل يف يربز حيث هـ،1439

 .االجتماعية والشراكة ةاملسؤولي تعزيز وهو للجامعة يةاالسرتاتيج اوصطة من السابع اهلدف لتنفيذ

 مشاركتها إظهار إىل"  رالتقري هذا" خالل من املستمر موالتعلي اجملتمع خدمة عمادة وتتطلع     

 خدمات تشمله الذي احمللي تمعواجمل اجلامعة بني التعاون سورج ملّد للمجتمع خدمات تقديم يف الفاعلة

 .اجلامعة

 يواءم متكامل بشكل"  لتقريرا هذا" تقديم يف املستمر لتعليموا اجملتمع خدمة عمادة من وحرصًا      

 فبهد" التقرير" هذا أصدر قد لالعم فريق فإن اجملتمعية فتهاوظي تأدية يف يساهم مبا اجلامعة تطلعات

 .تمعاجمل خدمة يف اجلامعة تطلعاتو إلمكانات والتعارف التواصل آليات تسهيل

 

 التوفيق،،، ولي اهللو                                                                     
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 (التأسيس:1-2)

هـ، 1431ن عام جبامعة اجملمعة يف شهر شعبان متمر عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املس تأسست      

احملافظات معي يف مجيع بالتوسع يف نشر التعليم اجلاجلامعة اانطالًقا من اهتمام وجاء هذا التأسيس 

يف  يادة فرا قبول الطالب والطالباتزاليت تقع يف نطاقها، ومن ثم فقد عملت اجلامعة على 

؛ لتوسيع افظاتبتلك احملياجات سوق العمل ختصصات حيوية متوافقة مع خطط التنمية ومواكبة الحت

معة وأفراد اجملتمع، حيث ، وتوثيق الروابط بني اجلامع األخرىتدَّم لتشمل فئات اجملاوصدمات اليت ُتَق

مداركه من  م يف تنمية قدرات اجملتمع وتوسيعإن مؤسسات التعليم العالي يف بالدنا تضطلع بدور ها

وصقل مهارات  جناحات التنمية والتطوير برعاية خالل نشر العلم واملعرفة مبا حيقق قدًرا كبريًا من

 ،قيق طموحاتهمهام بفعالية يف تنمية جمتمعاتهم وحتم فكرًيا وتأهيلهم للعمل لإلساألفراد وتنميته

فئات اجملتمع  تمع من خالل إتاحة الفرا جلميعورغبةً من اجلامعة يف املشاركة الفاعلة يف خدمة اجمل

اسبة ة املنظيفياحلصول على الفرا الو يفاعدهم بتزويدهم ببعض املهارات واملهن واملعلومات اليت تس

ة والطموح يف ممارسة باحلياة العامة ملن لديهم الرغ ، أو لالستفادة منها يفملن يبحث منهم عن عمل

 .وصدمة اجملتمع والتعليم املستمر لذلك كان على اجلامعة إنشاء عمادة: مهنة معينة

 (الرؤية والرسالة واألهداف والقيم.1-3)

 رؤية العمادة:

تمع  احمللي وتنمية تمر جبامعة اجملمعة منارة وصدمة اجملن تكون عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املسأ      

 . ذا جودة تنافسيةيزًا تعليميًا وتدريبيًا ومعرفيًاالقدرات التعليمية والتدريبية  ألفراده مبا حيقق مت

 رسالة العمادة:

ليب حاجات اجملتمع  ة وتيتسم باجلودة التنافستتقديم خدمات تدريبية وتعليمية واستشارية متميزة 

ق بيئة تعليمية لموارد املتاحة ،واملساهمة يف حتقيمن خالل االستثمار األمثل ل احمللي واجلامعي،

 وسائط التعليمية والتدريبية.وتدريبية عالية اجلودة توظف بها أحدث التقنيات وال
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 األهداف االستراتيجية للعمادة:

االسرتاتيجية  اهلدف االسرتاتيجي السابع للخطة العمادة أن تكون أهدافها متسقة مع حرصت       

 -على االهتمام مبا يلي: ، عالوة"تعزيز املسؤولية والرشاكة اجملمتعية" والذى ينص على 

ا ميكنها من طوير البنية التقنية للعمادة مبرفع كفاءة األداء املؤسسي اإلداري والتنظيمي وت -1

 .رؤيتها ورسالتها وأهدافهاحتقيق 

ية من أجل فق املتطلبات الوطنية والعاملتقديم خدمة أكادميية على درجة عالية من اجلودة و -2

 بناء الشراكة اجملتمعية تنمية القدرة التنافسية يف سوق العمل مبا يسهم يف

ستقبلي يف ملا تحقيق درجات عالية من التميزتطوير وتنمية كفايات املوارد البشرية للجامعة ل -3

 .، والبحث العلمي وخدمة اجملتمعجمال التعليم

ني املستمر لعمادة مبا يفي مبتطلبات التحسالتوسع يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة ل -4

 .للمستفيدين من خدماتها

 األهداف التفصيلية للعمادة:

لعمادة اتساقًا مع ما ورد تبنتها اع عدة أهداف تفصيلية من اهلدف االسرتاتيجي الساب انبثقوقد        

 -ثلت فيما يلي:متباوصطة االسرتاتيجية الثانية للجامعة واليت 

 .اجملتمع حتياجاتا ضوء يف املستمر التعليم برامج تطوير.1

 .واوصاا احلكومي والقطاعني الرحبية ريغ املؤسسات مع اجملتمعية الشراكة تفعيل.2

 .اجلامعة منسوبيو الطلبة ىلد التطوعي العمل ثقافة تعزيز.3

 .للمجتمع احلضاريو الثقايف الرتاث على احلفاظ يف االسهام.4

 .ةوالبحثي واملشاريع التعليمية جالربام يف املستدامة التنمية قضايا دمج.5

   .تطوير األداء اإلعالمي يف خدمة اجملتمع.6

 .حتسني كفاءة التدريب اجملتمعي النسوي.7

فراد اجملتمع ومعارفهم أ داد القوى البشرية، وتطوير معلوماتإعكما تهتم العمادة بالعمل على        

ردها البشرية هدف إىل توظيف إمكانات اجلامعة وموات للمجتمعأنشطة خدمية تقديم وسلوكهم، و
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الكفاءة  ستوىاالرتقاء مب، ولكافة فئات اجملتمع جلودة عالية اواملادية يف تقديم خدمات جمتمعية 

اجية لدى أفراد رفع معدل األداء وكفايته اإلنتى القيادية وكفاءة األداء ألفراد اجملتمع، والعمل عل

دة على أداء األدوار املساعلدى أفراد اجملتمع، و ية املعارف واملهارات واالجتاهاتتنم، واجملتمع

زيادة مستوى الرضا دة، وتقدمها العما والتدريبية اليت من خالل الربامج التوعوية الوظيفية اجلديدة.

 .ختلفةلدى العاملني يف القطاعات احلكومية امل الوظيفي

 األهداف العامة للعمادة

 تنمية قدرات أفراد اجملتمع. 

 التوسع يف فرا التعليم اجلامعي. 

 توثيق الروابط بني اجلامعة واجملتمع. 

 مواكبة التطور يف التعليم اجلامعي. 

 قيم العمادة:

 -القيم التالية:ومة منظالتزمت العمادة منذ إنشائها برتسيخ 

 التنافسية. -1

 اجلودة. -2

 التحسني املستمر. -3

 العطاء. -4

 العمل بروح الفريق. -5

  



  اهليكل التنظيمي للعمادة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلس العمادة

عميد خدمة المجتمع

العميدمكتب قسم الشؤون المالية

وحدة الموازنة

وحدة التدقيق والمراجعة

وحدة تحصيل الرسوم

وكالة العمادة لشؤون 
الطالبات

وحدة البرامج التدريبية

وحدة البرامج التعليمية

وحدة البرامج المجتمعية

وحدة الشؤون اإلدارية

وحدة الشؤون المالية

مدير اإلدارة

وحدة شؤون الموظفين

وحدة التطوير اإلداري

وحدة المستودعات 
والمشتريات

وحدة الدعم الفني والتقني

وحدة النسخ

وكالة العمادة للبرامج 
المجتمعية

وحدة العالقات العامة

وحدة الدراسات والتخطيط 
لالحتياجات التدريبية 

.والمجتمعية

قسم البرامج التدريبية

قسم البرامج المجتمعية

وكالة العمادة للشؤون 
التعليمية

وحدة الجودة وتطوير 
المهارات

وحدة برامج التعليم 
الموازي

وحدة القبول والتسجيل

وحدة الدراسات والتخطيط 
لالحتياجات التعليمية

وحدة االتفاقيات

 (الهيكل التنظيمي1-4)
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 ( البرامج التعليمية2-1)

رامية إىل املستمر يف حتقيق أهدافها ال انطالقًا من جهود عمادة خدمة اجملتمع والتعليم

الثانية  السرتاتيجيةاهدا  التصييلية املتممةة ااطخطة واتساقًا مع األ اجملتمع،خدمة مجيع أفراد 

ادة يف القطاعات يادة أعداد املستصيدين من ارامج العمز، واليت دعت إىل ضرورة جلامعة اجملمعة

سرتاتيج  السااع اكة اجملتمعية انطالقًا من اهلد  اال، وتصعيل الشراطخاصة واملؤسسات اجملتمعية

 هدافه التصييلية.وأ

هدفًا ، متممةة متكاملة لرباجمها دمة اجملتمعاسرتاتيجية طخقامت العمادة اإعداد خطة وقد 

طاق جامعة سة احتياجات احملافظات الواقعة يف نخاصًا االربامج التعليمية يف ضوء دراتصييليًا 

لةوعية مةها أو اليت ء الربامج التعليمية سوااجملمعة، وكذلك احملافظات الواقعة يف حدودها من ا

ستمر يف ضوء ييل  عل  تطوير ارامج التعلم امل، والذي نص هذا اهلد  التصيتطلبها سوق العمل

 -لتال  :، وكانت الربامج على الةحو ااحتياجات اجملتمع

 التجسير )مستمرة من أعوام سابقة(. ( برامج  2-1-1)

 ن أعوام سابقة.بنظام التجسري مستمرة م ( برامج  البكالوريوس1)جدول 

 الكلية املشرفة على الربنامج الفئة مقر التنفيذ مسمى الربنامج

 كلية العلوم الطبية التطبيقية طالب اجملمعة بكالوريوس علوم التمريض

 طالبات اجملمعة

 طالب اجملمعة بكالوريوس تقنية األجهزة الطبية

 طالب اجملمعة بكالوريوس املختربات الطبية

 طالبات اجملمعة

 طالب اجملمعة بكالوريوس العالج الطبيعي

 كلية اهلندسة طالب اجملمعة بكالوريوس هندسة قوى وآالت 

 كلية علوم الزلفي طالب الزلفي بكالوريوس علوم احلاسب واملعلومات

 طالب الرياض 

 طالبات الرياض

 طالبات-طالب حفر الباطن
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حلالي وفقًا س بنظام التجسري خالل العام اجلامعي امما سبق يتضح أنه مل يتم تنفيذ برامج البكالوريو      

وام السابقة على ظام التجسري، وقد كان الرتكيز يف األعلتوجهات وزارة التعليم  بإيقاف برامج التعليم املوازي بن

 -التالية: ةتنفيذ الربامج العملية، ويؤكد ذلك اإلحصائي

 ( إحصائية بعدد الربامج العملية والنظرية2جدول )

تمر ادة خدمة اجملتمع والتعليم املسمن اجلدول السابق يتضح أن الربامج اليت تقدمها عم

لربامج عملية التطبيقية أكثر منها على ا)البكالوريوس بنظام التجسري( تركز على الربامج ال

 لشأن. النظرية متشيًا مع توجهات وزارة التعليم يف هذا ا

 

 ريةجسري وفقًا للمجاالت العلمية والنظالبكالوريوس بنظام الت( نسب تنفيذ برامج 1شكل )

تمر خالل ادة خدمة اجملتمع والتعليم املسمن الشكل السابق  يتضح أن الربامج اليت تقدمها عم

 قية أكثر من الربامج النظرية.األعوام السابقة تركز على الربامج العملية التطبي

 

 

 

 

100%

0%

يةالبرامج العملية التطبيق

البرامج النظرية

 لعملية من الربامجنسبة الربامج ا       لي الربامجإمجا          مج النظريةالربا          لية التطبيقيةالربامج العم      

6 - 6 100% 
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 (  برامج  الدبلومات  2-1-2) 

 هـ1438/1439( برامج  الدبلومات  للعام اجلامعي 3جدول )  

اجملتمع  لدبلومات اليت تقدمها عمادة خدمةامن اجلدول السابق  يتضح أن هناك تنوع يف برامج 

 ني الربامج العليا والتأهيلية.والتعليم املستمر خالل العام اجلامعي احلالي ما ب

 ة الربامج املنفذة(  يوضح نسب تنفيذ برامج الدبلومات  وفقًا لنوعي4جدول )

جملتمع والتعليم العليا  اليت تقدمها عمادة خدمة ا أن برامج الدبلومات السابق يتضحمن اجلدول 

 ن الربامج التأهيلية.املستمر خالل العام اجلامعي احلالي أكثر نسبيًا م

 مقر التنفيذ الكلية املنفذة الربامج م

 اجملمعة ةكلية الرتبية باجملمع بيةالدبلوم العام يف الرت 1

 دبلوم احملاماة 2

 )دبلوم عالي(

 الرياض الغاطت اإلنسانية بكلية العلوم والدراسا

 اجملمعة كلية اجملتمع لبشريةدبلوم إدارة املوارد ا 3

 الغاط الغاطت اإلنسانية بكلية العلوم والدراسا

 الرياض كلية اجملتمع  

 حفر الباطن

ليات اوصليج اجلامعة بالتعاون مع ك دبلوم األنظمة 4

 األهلية

 حفر الباطن

 حفر الباطن دبلوم احملاسبة 5

 تأهيليةنسبة الدبلومات ال العليا الدبلومات نسبة ملنفذةإمجالي الدبلومات  ا يةالدبلومات التأهيل لياالدبلومات الع

3 2 5 60% 40% 
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 نوعية الربامج املنفذةوفقًا ل  ( نسب تنفيذ برامج الدبلومات2شكل )

 التأهيلية. بلومات العليا مقارنة بالدبلوماتمن املالحظ زيادة الطلب من أفراد اجملتمع على الد

 الثالث سنوات االخرية مقارنة إحصائية بني الربامج املنفذة خالل(  5جدول )

 هـ1438/1439 هـ1437/1438 هـ1436/1437

 موعاجمل ومدبل يوسبكالور عجممو ومدبل يوسبكالور موعاجمل ومدبل يوسبكالور

8 5 13 6 4 10 6 5 11 

اف برامج البكالوريوس  إيق تبعاًً لنوعيتها،  و اجلدول السابق يعرب عن التوسع يف برامج الدبلومات

ة توافقًا مع امج املستمرة من األعوام السابقبنظام التجسري للعام احلالي مع استمرار تنفيذ الرب

 توجهات وزارة التعليم العالي.

 

60%

40%

فذة   نسب تنفيذ برامج الدبلومات وفقاً لنوعية البرامج المن

الدبلومات العليا
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 ( الربامج املنفذة خالل الثالث سنوات االخرية3شكل )

عيتها،  و إيقاف برامج ومات تبعاًً لنوري  و الدبلالشكل السابق يعرب عن مسار التطور يف برامج التجس

توافقًا مع  امج املستمرة من األعوام السابقةالبكالوريوس بنظام التجسري مع استمرار تنفيذ الرب

 وام السابقة.لدبلومات والتجسري مقارنة باألعتوجهات وزارة التعليم العالي، واخنفاض عدد برامج ا

 رامج التعليم المستمر.( التطور في أعداد المقبولين  بب2-1-3) 

 امعيةلتعليمية خالل اوصمسة أعوام اجل( تطور أعداد املتقدمني واملقبولني بالربامج ا6جدول )

متقدم  امعيالعام اجل

وس  للبكالوري

 جسريبنظام الت

مقبول 

يوس بالبكالور

 جسريبنظام الت

 لوماتمقبول دب لوماتمتقدم دب

1433/1434 3736 250 1729 1430 

1434/1435 2275 801 8067 1439 

1435/1436 2980 1078 3564 1702 

1436/1437 947 305 1932 0 

1437/1438 1429 189 796 294 

1438/1439 52 0 3051 617 

شيًا مع البكالوريوس بنظام التجسري مت مما سبق يتضح عدم قبول الطالب املتقدمني يف برامج

ربامج لوريوس، وزيادة معدل االستيعاب بتوجهات وزارة التعليم بإيقاف القبول بربامج البكا

ات اوصليج حت آفاقًا جديدة بالتعاون مع كليالدبلومات العليا والتأهيلية خاصة وأن اجلامعة فت

مها اجلامعة ا تنفيذ برامج تعليمية كخدمة تقداألهلية من خالل إبرام اتفاقية تعاون يتم من خالهل

 ألبناء الوطن من منطلق مسؤوليتها اجملتمعية.
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 تجسري خالل مخسة أعوام ( تطور أعداد املتقدمني واملقبولني بربامج ال4شكل )

 

شيًا مع مت لبكالوريوس بنظام التجسريامما سبق يتضح اخنفاض معدل االستيعاب يف برامج 

 توجهات وزارة التعليم.

 دبلومات خالل مخسة أعوام( تطور أعداد املتقدمني واملقبولني بربامج ال5شكل )

 

سات لدبلومات، مما يستدعي إعداد دراامما سبق يتضح اخنفاض معدل االستيعاب يف برامج 

الوطنية توجهات الشيًا مع مت تأهيل أبناء اجملتمع احملليوللربامج األكثر احتياجًا لسوق العمل 

 وزارة التعليم.و
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 ( برامج املاجستري 2-1-4)

لتخصصات اليت برامج الدراسات العليا خاصة يف ا متشيًا مع توجهات وزارة التعليم الرامية إىل تبين

ع والتعليم املستمر تمقامت عمادة خدمة اجمل متثل حاجة جمتمعية وتتوافق مع متطلبات سوق العمل،

اف وكاالت والتسجيل والكليات املعنية بإشر بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا وعمادة القبول

ط حددتها ه ألفراد اجملتمع وفق ضوابط وشرواجلامعة ، بالبدء يف تنفيذ برامج املاجستري وةطرح

نة اإلشرافية حتت إشراف اللجلس اجلامعة واألقسام األكادميية ووفق الئحة مالية معتمدة من جم

د املقبولني بربامج معة، والبيانات التالية توضح أعداالعليا على الربامج واليت يرأسها معالي مدير اجلا

 هـ1438/1439املاجستري خالل العام اجلامعي 

 ق التخصصتوزيع أعداد املقبولني بربامج املاجستري وف( 6) جدول

ام ولني خالل عاملقبأعداد  الكلية الربنامج

 هـ1438/1439

 24 إدارة األعمال األعمال ماجستري إدارة

 اوصدمات ماجستري إدارة

 شفياتالصحية واملست

 64 ةالتطبيقي العلوم الطبية

ة سة الطبيماجستري اهلند

 احليوية

 15 ةالتطبيقي العلوم الطبية

لتوسع ملعنية باجلامعة بدأت يف اأن العمادة بالتعاون مع اجلهات ا (6جدول )يتضح من 

لكليات ع طموحات العمادة وإمكانات ابربامج املاجستري واألعداد املوضحة تتوافق م

( 13مجالي )( كلية يف تنفيذ الربامج من إ2وقد شاركت عدد) خالل الفرتة احلالية.

 شئةك النسبة مقبولة جلامعة نال( من كليات اجلامعة وتعد ت%15.4كلية بنسبة )
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 فق التخصصتوزيع أعداد املقبولني بربامج املاجستري و( 6شكل )

 

هو ة يف برامج املاجستري و( توجه الطالب حنو التخصصات العملي6يتضح من شكل )

 العمل. ما يتوافق مع توجهات الوزارة واحتياجات سوق

 ( البرامج التدريبية والمجتمعية2-2)

 البرامج التدريبية ( :2-2-1)

 هـ 1437/1438ستهدفة للعام اجلامعي ( مقرات تنفيذ الربامج التدريبية والفئات امل7جدول )

 الفئات املستهدفةو الربامج التدريبية مقرات تنفيذ

 المجمعة الزلفي حوطة سدير الغاط رماح

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

  

افظات واملدن راجمها التدريبية لتشمل مجيع احملالسابق على توسع العمادة يف ب يتضح من اجلدول

 املشمولة خبدمات اجلامعة.

 ( أعداد الربامج التدريبية خالل ستة أعوام 8جدول )    

33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 37/38 38/39 

هـ1438/1439أعداد المقبولين خالل عام 

ماجستير إدارة األعمال ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات ماجستير الهندسة الطبية الحيوية
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23 51 68 84 100 100 128 

نفذتها   عداد الربامج التدريبية اليتيتضح من اجلدول السابق الزيادة املطردة يف أ

 العمادة.

 

 نفذتها عداد الربامج  التدريبية اليتيتضح من الشكل السابق الزيادة املطردة يف أ

 العمادة.

 ( أعداد املستفيدين من الربامج التدريبية  9جدول  ) 

32/33 33/34 34/35 35/36 36/37  37/38  38/39 

218 350 2016 2107 2311 2350 2380 

لتدريبية اليت عداد املستفيدين بالربامج  ايتضح من اجلدول السابق الزيادة املطردة يف أ

 نفذتها العمادة خالل الستة أعوام املنقضية.
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 التدريبية الربامج من املستفيدين أعدادمنحنى تطور  (  7)   شكل 

 

ربامج التدريبية الاملستفيدين من عداد يتضح من الشكل السابق الزيادة املطردة يف أ

 العمادة.اليت نفذتها 

 ( : البرامج المجتمعية2-2-2)  

 هـ 1438/1439تها العمادة لعام (  عدد الربامج واألنشطة اجملتمعية اليت قدم 10جدول ) 

  المجتمعية التي تقدمها العمادة واألنشطة عدد البرامج اإلجمالي

 المجمعة الزلفي حوطة سدير الغاط رماح

94 7 10    17 18 42 

حملافظات جمها اجملتمعية لتشمل مجيع ايتضح من اجلدول السابق توسع العمادة يف برا

 ة.اين يف أعداد الربامج املنفذواملدن املشمولة خبدمات اجلامعة، برغم التب
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 هـ 1438/1439ا العمادة لعام ( عدد الربامج واألنشطة اجملتمعية اليت قدمته 8شكل ) 

 

 

يع راجمها اجملتمعية لتشمل مجيتضح من الشكل السابق على توسع العمادة يف ب

 امج املنفذة.برغم التباين يف أعداد الرب احملافظات واملدن املشمولة خبدمات اجلامعة،

 أعوام ةسبع( أعداد الربامج اجملتمعية خالل 11دول )ج

32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 

2 5 8 22 70 75 94 

فذتها دد الربامج  اجملتمعية اليت نيتضح من اجلدول السابق الزيادة املطردة يف ع

 أعوام. سبعةالعمادة خالل 

 

 

 

ات توزيع البرامج المجتمعية على المحافظات المشمولة بخدم
الجامعة

رماح الغاط حوطة سدير الزلفي المجمعة
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 خالل ستة أعوام اجملتمعية الربامجمنحنى تطور عدد   ( 9)  شكل 

 

نفذتها  دد الربامج  اجملتمعية اليتيتضح من الشكل السابق الزيادة املطردة يف ع

 العمادة خالل ستة أعوام.

 تمعية( أعداد املستفيدين  الربامج اجمل12جدول )  

32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 

212 345 390 412 1669 1682 2000 

ة مقارنة ستفيدين بالربامج  اجملتمعييتضح من اجلدول السابق التطور  يف أعداد امل

 ة.بالسنوات الستة األخرية اليت نفذتها العماد
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 جملتمعية خالل سبع  سنواتأعداد املستفيدين  بالربامج اطور يف (  ت  10شكل ) 

 

 

 ة ستفيدين بالربامج  اجملتمعييتضح من الشكل السابق التطور  يف أعداد امل

 ( مركز التدريب المجتمعي النسوي2-2-3)

مبنى إنشاء اح اقرت اجملمعة إىلجامعة  تطلعت عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف 

هز بأحدث الوسائل أن جيوتمعي )الفرع النسائي(، اجملتدريب الركز ليكون مقرًا مل، منوذجي

يسهم يف تقديم فرا تدريبية لمعايري اجلودة العاملية، مع  ، اليت تتوافقوالتقنية احلديثة التدريبية

ياتي ن سلوكهم احلمتطور كتساب املهارات اليت انوعية أمام مجيع أفراد اجملتمع الراغبني يف 

 ع اجلهات املعنية داخل اجلامعةاجلامعة بالتعاون م منسوبيوالوظيفي، وكذلك 

 هوية المركز:

ميع أفراد اجملتمع جلافية مدفوعة األجر ذات جودة عالية خدمة تدريبية احرت يقدممركز معتمد        

 تدريبيةجهات و كومية واملؤسسات اجملتمعية،و بناء عالقات تشاركية وتعاونية مع القطاعات احل،

 . تد أثرها إىل املمارسات املهنيةمي،  لتحقق خمرجات تدريبية نوعية مميزة ليةدو

 أهداف المركز:
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 -ق املركز األهداف التالية:تطمح عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر أن حيق

ريف والتقدم ملواكبة التطور املع ة املختلفةاجملاالت النوعييف  تدريب أفراد اجملتمع (1

 التكنولوجي، 
 ال التدرييب .املعنية باجلامعة واجملتمع يف اجمل اجلهاتبني  والتكامل ما التواصلتعزيز  (2

 تتالءم مع متطلبات سوق العمل.قديم برامج تدريبية تليب رغبات أفراد اجملتمع وت (3
األهلية، حتقق ملؤسسات اجملتمعية وومية وابناء عالقات تشاركية وتعاونية مع القطاعات احلك (4

 خمرجات تدريبية نوعية مميزة.  
اجملتمع، اليت  ر )التعلم مدى احلياة( بني أفراداملساهمة يف نشر ثقافة التدريب والتعليم املستم (5

 تعزز من اهتمامهم بتنمية وتطوير ذواتهم.
سية عن طريق احلقائب التدريعة يف إعداد حتقيق التنافسية بني أعضاء هيئة التدريس باجلام (6

بية على أن اجلامعة ألفضل احلقائب التدريتنفيذ مسابقات تنافسية بني أعضاء هيئة التدريس ب

 حلقائب.تتوىل العمادة استكمال إجراءات االعتماد لتلك ا

 الجهات المستفيدة من المركز

 ظات الواقعة يف نطاق اجلامعةاحملافيف واوصاصة القطاعات احلكومية  (1
 ظات الواقعة خارج نطاق اجلامعةاحملافيف واوصاصة القطاعات احلكومية  (2
 .عليمية، وموظفني، وطالب وغريهم من قيادات إدارية وتمجيع أفراد اجملتمع  (3

 .مع عمادة اجلودة وتطوير املهارات بالتعاونباجلامعة القطاعات املختلفة  (4
 .التحضرييةون الطالب والسنة ؤطالب اجلامعة بالتعاون مع عمادتي ش (5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 

 البرامج المنفذة من خالل مركز التدريب المجتمعي النسوي 

 مـســــار اللغة االجنليزية(  13جدول )

 عدد المتدربات تاريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج

 6 11/1/1439 شهر 14-7اللغة االنجليزية من عمر 

 3 11/1/1439 شهر فما فوق  15اللغة االنجليزية  من عمر 

فما فوق  15اللغة اإلنجليزية من عمر 

 المستوى االول

 

 5 1/3/1439 شهر

 4 هـ5/5/1439 شهرين تعلم اللغة االنجليزية محادثة كتابة ونطقآ

 4 هـ5/5/1439 شهرين تعلم اللغة االنجليزية محادثة كتابة ونطقآ

 22 - - المــجــموع

 

 ذتها العمادة.سار اللغة اإلجنليزية اليت نفمب يتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج

 مـســــار تــطويــر الــذات( 14جدول )

 

 عدد المتدربات تاريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج

فن التعامل مع الشخصيات 

 الصعبة

 3 8/3/1439 يومين

 47 هـ26/5/1439 يوم واحد الحوار الناجح

 9 هـ1/8/1439 يوم واحد القيادة اآلمنة 

 17 هـ6/8/1439 يوم واحد إدارة الذات

 76 - - المــجــــموع

 لعمادة.لتطوير الذاتي اليت نفذتها ايتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار ا
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 مـســــار برامـج األســرة( 15جدول )

 عدد المتدربات تاريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج

 2 هـ20/5/1439 يومين االسرة الناجحة أفكار واسرار

 16 هـ29/7/1439 يوم طفلي ومشكالت تواجهني

 8 1/7/1439 أيام3 أسرار المكياج االحترافي

 26 - - المــــجـــموع

 عمادة.رامج األسرة اليت نفذتها اليتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار ب

 مـســــار الربامج اإلدارية( 16جدول )

 عدد المتدربات تاريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج

 15 12/1/1439 أيام 3 اعداد وكتابة التقارير اإلدارية

 18 16/2/1439 أيام 5 السكرتارية والمهارات اإلدارية    

 25 هـ19/5/1439 يومين العالقات العامة 

 14 هـ2/6/1439 يومين اعداد التقارير االدارية

 9 هـ9/6/1439 أيام 5 السكرتارية والمهارات اإلدارية 

 28 17/6/1439 يوم مفاتيح القيادة والتواصل المهني

 7 23/6/1439 ثالث ايام القيادة المتميزة

تنمية المهارات االدارية في ادارة 

 الموارد البشرية

 12 هـ8/7/1439 أيام  5

 8 هـ15/8/1439 يومان مهارات العالقات العامة

 136 - - المـــجمــوع

 ا العمادة.لربامج اإلدارية اليت نفذتهيتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار ا
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 مـســــار التفكــــيــــر(   17جدول )

 سار التفكري يتضح من اجلدول السابق عدم تنوع الربامج مب

 مـســــار البـرامـج الـتعليميـة(   18جدول )

 

 المتدرباتعدد  تاريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج

 20 19/1/1439 يوم القدرات للمرحلة الثانوية

 6 21/1/1439 يوم المنصات التعليمية االلكترونية

تأهيل معلمات التربية البدنية لتمكينهن 

 من متطلبات المناهج الرياضية

 9 2/2/1439 يومين

 26 3/2/1439 أيام3 األنشطة التعليمية في رياض األطفال

 42 18/5/1439 يومان في االسبوع الكريمتفسير القرآن 

 6 9/6/1439 يوم القدرات للمرحلة الثانوية

 24 10/6/1439 أيام3 االنشطة التعليمية لرياض االطفال

 10 19/6/1439 يوم تصميم االنفوجرافيك

 4 29/7/1439 يومان فنون ابداعية لتعلم البدنية

 6 15/8/1439 يومان االبداع في رياض االطفال

 153 - - المــــجـــموع

 عدد المتدربات تاريخ التنفيذ المدة الزمنية اسم البرنامج

 8 18/1/1439 يومين الكوتشنج

 2 27/5/1439 يومين مفاتيح التفكير العشرين

 10 - - المـــجــموع
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 ها العمادة.لربامج التعليمية اليت نفذتيتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار ا

 خرىأمـســــار فعاليات باالشرتاك مع جـهات (   19جدول )

 

المدة  اسم البرنامج

 الزمنية

عدد 

 المتدربات

 مالحظـــة تاريخ التنفيذ

 فعالية يدك بيدي بالتعاون مع

 مركز عبور

  12/2/1439 62 يوم

 بالتعاون مع مؤسسة هن  50 اسبوع برنامج التاجر الصغير

 بالتعاون مع مركز سعداء  1011 أيام3 فعالية كتاب وفنجان

 بدعم من شركة هرفي لالغذية  40  نادي رفد الصباحي

 لالغذية هرفي شركة من بدعم  86  نادي رفد المسائي

 - - 1251  المجموع

 

خرى عاليات باالشرتاك مع جـهات ايتضح من اجلدول السابق تنوع الربامج مبسار ف

 نفذتها العمادة. وزيادة  أعداد املستفيدين هلذا املسار اليت

 مـســــار احلاســـب(   20جدول )

 تاريخ التنفيذ عدد المتدربات المدة الزمنية اسم البرنامج

 هـ  1439/  1/  27 3 يومين الفوتوشوب 

 هـ 1439/  3/  8 3 ايام  4 الفوتوشوب 

 هـ  1439/  1/  27 15 يوم  مبادرة الرابط االمن 

 - 21 - المجموع
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 مسار برامج الطفولة(  21جدول )

 تاريخ التنفيذ عدد المتدربات المدة الزمنية اسم البرنامج

 هـ1439/  2/  11  13 يوم  تحليل رسوم االطفال 

 هـ 1439/  3/  9 30 يوم  طفلي ثروتي 

 - 43 - المجموع

 ت املقدمة.ويتضح من اجلدول السابق تنوع برامج املهارا

 مسار املهارات االجتماعية  ( 22جدول )

 تاريخ التنفيذ عدد المتدربات المدة الزمنية اسم البرنامج

ثقافه المرأة بحقوقها 

 القانونية

 هـ1439/  1/  13 7 يوم 

 هـ1439/  1/  21 7 يوم ثقافة التطوع 

 هـ 1439/  1/  26 20 يوم  التواصل االيجابي 

 هـ1439/  2/  4 18 يوم  الرقابه الذاتية 

ثقافعة المرأة بحقوقها 

 القانونية 

 هـ1439/  6/  25 4 يوم 

مكافحة الجرائم االلكترونية 

عبر وسائل التواصل 

 االجتماعي 

 هـ1439/  6/  26 6 يوم 

 هـ1439/  8/  1 9 يوم  القيادة االمنة 

 - 71  - المجموع

 ت العملية.ويتضح من اجلدول السابق تنوع برامج املهارا
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 مسار املهارات الصحية (23جدول )

 تاريخ التنفيذ عدد المتدربات المدة الزمنية اسم البرنامج

التعامل مع الطفل المصاب 

 بالسرطان 

 هـ  1439/  2/  9 8 يوم 

االسعافات االولية والتطبيق 

 العملي 

 هـ 1439/  2/  19  29 يوم 

السموم الفطرية القاتل 

الصامت مع االشارة الى 

 متالزمة المنازل 

 هـ 1439/  2/  26 2 يوم 

االمراض الوراثية واهمية 

 الفحص قبل الزواج 

 هـ  1439/  4/  2 5 يوم 

التعامل مع الطفل المصاب 

 بالسكري 

 هـ 1439/  3/  12 6 يوم 

 هـ 1439/  3/  3 21 يوم  امراض الدم 

التعامل مع الطفل المصاب 

 بأنيميا الفول 

 هـ 1439/  3/  17 12 يوم 

 - 83  - المجموع

 ت العملية.ويتضح من اجلدول السابق تنوع برامج املهارا

 مسار الربامج الصيفية (24جدول )

 تاريخ التنفيذ المتدرباتعدد  المدة الزمنية اسم البرنامج

 هـ1439/  10/  20 10 يوم  مبرمج المستقبل 

 هـ1439/  10/  24 27 ايام  4 دورة القانون 

دورة ادارة المشاريع 

 المجتمعية

 هـ1439/  11/  2 27 ايام  4

السكرتارية والمهارات 

 االدارية 

 هـ 1439/  11/  9  27 ايام  4

 هـ 1439/  11/  16 27 ايام  4 القيادة المتميزة 

 هـ  1439/  11/  19  10 يوم  الطريق الى مبادرتي 
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دورة اساسيات الرسم 

 المباشر 

تم تأجيلها نظرآ لتقديم اجازة عيد االضحى  - يومين 

 وسيتم تنفيذها اول اسابيع الدراسة

 االضحى عيد اجازة لتقديم نظرآ تأجيلها تم - يومين ورشة استغالل خامات البيئة

 الدراسة اسابيع اول تنفيذها وسيتم

 - 83  - المجموع

 ت العملية.ويتضح من اجلدول السابق تنوع برامج املهارا

 هـ  1437/1438عام اجلامعي ( عدد املتدربات بالربامج التدريبية خالل ال25جدول )      

 عدد المتدربات البرنامج

 22  اإلنجليزيةاللغة 

 21  الحاسب االلي

 153  التعليمية

 76  تطوير الذات

 26  األسرة

 10 التفكير

 43 الطفولة

 71 المهارات االجتماعية

 136  اإلدارية

 1251  االشتراك مع جهات اخرى

 1809  اإلجمالي

 

وصول ملستهدفة من قبل العمادة ليتضح من اجلدول السابق حتقيق أهداف اوصطة ا

من  يادة ذلك  يف املستقبلوتأمل العمادة يف ز متدربة،1809م اوصدمات التدريبية  إىل 

 خالل تنوع الربامج املقدمة.
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 مج التدريبية وأعداد املتدربات( إحصـــائية عـــامة خالل أربعة سنوات للربا26جدول )

لتدريبية اليت عداد املستفيدات  وعدد الربامج  اأ يتضح من اجلدول السابق التطور  يف

 خرية.نفذتها العمادة مقارنة بالسنوات الثالث األ

  عدد المتدربات  عدد البرامج المسار

1435 1436 1437 1438 1439 1435 1436 1437 1438 1439 

اللغة 

 يزيةاالجنل

4 4 4 15  

5 

35 80 65 311 22 

 احلاسب

 االلي

2 2 3 7 3 12 80 58 65 21 

 153 158 78 102 92 10 5 5 3 4 ميةالتعلي

تطوير 

 الذات

4 9 5 14 4 175 356 310 313 76 

 26 132 132 38 61 3 6 4 1 1 األسرة

 10 59 21 - - 2 4 1 - - التفكري

 43 133 - - - 2 - - - - ةالطفول

ات املهار

 ةالعملي

- - - -  

     - 

- - - 55 - 

 136 136 162 - - 9 9 6 - - يةاإلدار

ع اك ماالشرت

 خرىجهات ا

- - 4 5  

     5 

 

- - 528 244 1251 
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 ألخريةخالل األعوام األربعة ا النسوي للقسم تطور عدد الربامج التدريبية( 27)جدول 

 عدد البرامج التدريبية العام الجامعي

 15 1435/ 1434العام الجامعي 

 19 1436/  1435العام الجامعي 

 32 1437/ 1436العام الجامعي 

 65 1438/ 1437العام الجامعي 

 51 1439/ 1438العام الجامعي 

لعمادة امج  التدريبية اليت نفذتها ايتضح من اجلدول السابق التطور  يف عدد الرب

 .مقارنة بالسنوات األربعة األخرية

 

ات املهار

 اعيةاالجتم

- - - - 5 - - - - 71 

ات املهار

 الصحية

- - - - 7 - - - - 83 

 1809 1606 1354 656 375 51 65 32 19 15 عاجملمو
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 تطور عدد الربامج التدريبية  (  11 شكل )

 

 

نالحظ اخنفاض النسوية و مج  التدريبيةيتضح من الشكل السابق التطور  يف عدد الربا

هـ 1437/1438 عن سابقه 1438/1439عدد الربامج التدريبية خالل العام اجلامعي 

عدم حصول واد شهادة كمربيدج الدولية طفيف وقد يرجع ذلك إىل إلغاء اعتممبقدار 

 الشهادة بديالتها على الدعاية الالزمة. 

 ألربعة األخريةاتطور عدد املتدربات خالل األعوام (   27جدول ) 

 عدد المتدربات العام الجامعي

 375 1435/ 1434العام الجامعي 

 656 1436/  1435العام الجامعي 

 1354 1437/ 1436العام الجامعي 

 1606 1438/ 1437العام الجامعي 

 1892 1439/ 1438العام الجامعي 

ة بالسنوات دد املتدربات املستفيدات  مقارنع يتضح من اجلدول السابق التطور  يف

 الثالث األخرية.
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 تطور عدد المتدربات  (  13شكل )      

 

 

 

واء على كز التدريب اجملتمعي النسوي سمن املالحظ الزيادة املطردة يف خمرجات مر  

للخدمات ي يرجع ذلك يف سياسة التوسع الكمومستوى عدد الربامج أو أعداد املتدربات 

سوي بالزلفي ت يف افتتاح مركز للتدريب النالتدريبية اليت تقدمها العمادة، واليت متثل

اول معي النسوي باجملمعة، كما حتليعمل جنبًا إىل جنب مع مركز التدريب اجملت

ات اجلامعة يات واملناطق املشمولة خبدمالعمادة مشول اوصدمات التدريبية جلميع الكل

 كليات اجلامعة.اجملتمع بمن خالل تفعيل وحدات خدمة 
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 ( مشروع التعليم اإللكتروني والتدريب المجتمعي 2-2-4) 

) مشروع تكاملي بين عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد 

 وعمادة خدمة المجتمع  والتعليم المستمر(

 هوية المشروع:

ستقدمها،  لداخلية مبا يتوافق مع اوصدمة اليتتصميم مقصورتها ا مغلقة متعربات كبرية 

بعض الربامج و اسب اآللي والسبورة الذكيةوجمهزة بتقنيات التعليم االلكرتوني املختلفة كاحل

هذه العربات  ا كوادر تدريب و إدارة مؤهلة، وجتوب، ويتوفر هلوغريها من التجهيزاتالتدريبية 

 جلغرايف.يف نطاق اجلامعة ا رحية املستهدفةالش أفراددمة املتنقلة القرى واهلجر وص

 الفئة المستهدفة:

 هلجر والقرى النائية.الكوادر التعليمية واإلدارية يف املدارس املوجودة يف ا .1

 طالب مدارس التعليم العام اهلجر والقرى النائية. .2

 اجملتمع احمللي الذي تشمله خدمات اجلامعة. .3

 أهداف المشروع:

 رتوني وممارسات التعلم عن بعد.خدمة جمتمعية من خالل نشر ثقافة التعليم اإللكتقديم  .1

 زيادة فاعلية االتصال بني اجلامعة واجملتمع.  .2

  لة يف خدمة اجملتمع.لجامعة يف ضوء الوظيفة الثالثة هلا املتمثلالثانية االسرتاتيجية حتقيق أبعاد اوصطة  .3

 حافلة التدريب المجتمعي حسب المناطق الجغرافيةعدد المستفيدين من خدمات  (  28جدول )

 برامج حافلة التدريب والتعليم االلكتروني المجتمعيعدد المستفيدين من  اإلجمالي

-مناطق أخرى)تمير

 األرطاوية...(-الشعب

 المجمعة الزلفي حوطة سدير الغاط رماح

4762 847 

 

1192 29 270 235 2189 

تمعي وتنوع  دين  من خدمات حافلة التدريب اجملاملستفييتضح من اجلدول السابق عدد 

 .املناطق اجلغرافية املشمولة خبدمات اجلامعة
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 ( عدد المستفيدين من خدمات حافلة التدريب المجتمعي حسب المناطق الجغرافية  14شكل )

عي وتنوع  دمات حافلة التدريب اجملتمخ يتضح من الشكل السابق عدد املستفيدين  من

 .املناطق اجلغرافية املشمولة خبدمات اجلامعة

( تطور أعداد المستفيدين من خدمات حافلة التدريب المجتمعي حسب أعداد   29جدول )

 المستفيدين

 أعداد املستفيدين العام اجلامعي

 4305 1436/  1435العام الجامعي 

 4637 1437/ 1436العام الجامعي 

 4762 1438/ 1437العام الجامعي 

 3850 1439/ 1438العام الجامعي 

دريب تفيدين  من خدمات حافلة التيتضح من اجلدول السابق التطور  يف عدد املس

 .الثالثة أعوام السابقةاجملتمعي  خالل 

2189

235270
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 ( تطور أعداد المستفيدين من خدمات حافلة التدريب المجتمعي15شكل )

 حسب أعداد المستفيدين 

دريب فيدين  من خدمات حافلة التيتضح من الشكل السابق التطور  يف عدد املست

الل العام فسري اخنفاض عدد املستفيدين خاألعوام السابقة وميكن تخالل اجملتمعي 

ا فلة واليت تطلبت إيقافههـ بإجراءات الصيانة اوصاصة باحلا1438/1439اجلامعي 

 ن العمل.فرتات متفاوتة ع

 ( :CIT(: شهادة مهارات تقنية المعلومات )2-2-5) 

 تعريف بالشهادة:

قني ("بربيطانيا ُتمنح للملتحSQAتلندية )املؤهالت االسكهيئة شهادة معتمدة من "

 (. CITهارات تقنية املعلومات )بالربنامج وذلك للتدريب على متطلبات " شهادة م

 . أهمية الشهادة:2

 الدولي : االعرتاف أ / 

(، CITلومات )مهارات تقنية املع بشهادة"تعرتف العديد من احلكومات واملؤسسات الدولية 

 يف ر تعليمي يلقى قبواًلدولة(، كما أنها متثل جواز سف 150حيث أن الشهادة معتمدة يف )

 عامل األعمال، 
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تطور أعداد المستفيدين من خدمات حافلة 
التدريب المجتمعي

المخطط
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 :اعتماد الشهادةب / 

املؤسسة العامة تعليم ووزارة الرتبية والليم العالي ووزارة التعاعتماد الشهادة من قبل مت 

 كومية واوصاصة.عتمادها يف باقي قطاعات الدولة احلليتم بالتالي اللتدريب التقين واملهين 

 . أهداف الشهادة:3

حتياجات منحهم شهادات معتمدة تليب اتأهيل اوصرجيني للحصول على شهادات دولية، و أ.  

 سوق العمل احمللي.

يح هلم فرا ات احلكومية واألهلية، مما يتومهارات املوظفني يف القطاعتطوير قدرات ب. 

 الرتقي الوظيفي.

املهنية  لقطاع اوصاا، وتعزيز الكفاءةرفع إنتاجية املوظفني يف القطاع احلكومي واج. 

 لديهم.

  ت تقنية املعلوماتحققته العمادة بشأن شهادة مهاراإجناز 

معي م والتدريب اإللكرتوني اجملتيتمثل هذا اإلجناز يف اعتماد حافلة التعلي

 لومات.كمركز اختبارات لشهادة مهارات  تقنية املع

 ابقًا(ية املعلومات( )كامربيدج سعدد املتدربني من شهادة )مهارات تقن( 30جدول )
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ت تقنية دمات املقدمة بشهادة مهارايتضح من اجلدول السابق عدد املتدربني من اوص

حظ أن دمات اجلامعة، ومن املال( وتنوع املناطق اجلغرافية املشمولة خبCITاملعلومات )

ربون ذكور وأن مقر الزلفي يوجد به متد املتدربات أكثر من أعداد املتدربني،أعداد 

 غرافية األخرى.أقل مقارنة باملقرات األخرى أو املناطق اجل

 

 

 اجملموع عدد املتدربني املقرات م

  نساء رجال

 190 67 اجملمعة 1 257

 195 158 37 الزلفي 2

 48 21 27 رماح  3

 140 118 22 حوطة سدير 4

 640 487 153 اجملموع

 ثالثًا
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 ًاثالث

 تطويريشكالت والريي الامل            
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المشكالت والصعوبات التي واجهت عمادة خدمة المجتمع ( 3-1)

 وكيفية التغلب عليها 

 أوالً: المشكالت وما تم بشأنها

هـ، وقد مت 1438/1439لعام اجلامعي واجهت العمادة بعضًا من التحديات واملشكالت خالل ا

 إجراء  بعض احللول ملواجهتها

 ب على املشكالتاآلليات املقرتحة للتغل املشكالت م

 ج جتسري يف ختصصاتاحلاجة اجملتمعية لفتح برام 1

 إلنسانية.علوم اإلدارية واعلوم احلاسب واملعلومات وال

ت مع الكليات واجلها فتح برامج للماجستري بالتعاون

 املعنية باجلامعة

 واردعي كدبلوم إدارة املافتتاح دبلومات متثل طلب جمتم الدبلومات قلة اعداد امللتحقني بربامج 2

 البشرية.

رامج أكادميية لتنفيذ ب عقد اتفاقيات مع جهات تشغيلية

 عةشمولة خبدمات اجلامدبلومات يف احملافظات غري امل

ى اإلنفاق عل وجهأعدم وجود تنظيم مالي حيدد  3

 فوعةبرامج الدراسات العليا املد

 شأن واعتمدت من جملسمت إعداد الئحة مالية بهذا ال

 اجلامعة

دمات افظات املشمولة خباجملتمع  باحملضعف ثقافة  4

 ات.برامج تطوير الذ اجملتمع حنو التدريب وخاصة

و وية ألفراد اجملتمع حنجاري التوسع يف الربامج التوع

 .نشر ثقافة التدريبالعمل التطوعي وخدمة اجملتمع و

عنية ادة واملؤسسات املضعف آليات التواصل بني العم 5

 جملتمعابالعملية التعليمية وخدمة 

ن ارات التعليم وجلامت بناء شراكات جمتمعية مع إد

 جلامعة.ت املشمولة خبدمات االتنمية االجتماعية باحملافظا

ة من ات بشأن االستفادالتنسيق بني العمادة والكلي 6

 أعضاء هيئة التدريس.

دات خدمة اجملتمع مت تفعيل جلنة لإلشراف على وح

امج سلسلة من الربنة بكليات اجلامعة كما نفذت اللج

 ما مت تنفيذ جائزةك والزيارات للوحدات بالكليات.

 جامعة اجملمعة وصدمة اجملتمع
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 ( الرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة:3-2)

 .التوسع يف برامج الدراسات العليا املدفوعة -1

 .االهتمام بربامج ذوي االحتياجات اوصاصة -2

 التوسع يف الربامج التطوعية. -3

 جملمعة وصدمة اجملتمع جائزة جامعة ا تنفيذ النسخة الثانية من -4

 الشراكة مع مركز التمية اجملتمعية بروضة سدير -5

حلكومية املقدمة من اهليئات واملؤسسات ا التوسع يف رعاية املبادرات اجملتمعية النوعية -6

 معةهلية يف احملافظات املشمولة خبدمات اجلاواأل

 سيكون مقره روضة سديرإنشاء مركز التدريب اجملتمعي النسوي الثالث و -7

 

 

 

 

 

 

عرض ملالي إلنشاء املاحلاجة إىل مزيد من الدعم ا 

 الطيب الصحي باجلامعة

 جاري البحث عن جهات راعية

شأن تفعيل ملسؤولية االجتماعية باجاري التعاون مع مرصد  الحتياجات اوصاصةقلة الربامج املتعلقة بذوي ا 

ن أن وتنفيذ جمموعة محافلة الوصول اوصاصة بهذا الش

عمادة لك الربامج خبطة الالربامج من خالهلا ومت إدراج ت

 هـ1439/1440للعام اجلامعي القادم 
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 ةالعمادالتعريف ب 

 

 أواًل

 

 

 

 
 

 مبادرات العمادة
 

 رابعا  
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 تنفيذها جاريهـ1438/1439بدأت عام مبادرات 

 

 
 

 

التوسع يف مبادرة باحث  

املستقبل لتشمل حمافظة 

الزلفي طالب وطالبات

اتفاقية مع مركز التنمية 

االجتماعية بروضة سدير

مركز التدريب اجملتمعي بروضة 

سدير

استكمال مشروع البوابة  

عيةاإللكرتونية للربامج اجملتم

استكمال مبادرة إصالح لنزالء 

السجون
اتمركز دعم وتسويق االبتكار

النسخة الثانية من جائزة 

عجامعة اجملمعة خلدمة اجملتم
مشروع املعرض املتنقل

تفعيل وحدات خدمة اجملتمع 

بالكليات


