تقرير الفصل األول عن أنشطة وحدة خدمة المجتمع
كلية المجتمع
الجامع 2021/2020م
اس األول من العام
الفصل الدر ي
ي

تعد خدمة المجتمع من ركائز التنمية المستدامة نحو مجتمع حيوي قائم عىل مبدأ المشاركة وتحمل
المسؤولية وفقا لرؤية  2030يف المملكة العربية السعودية .لذلك من تسع كلية المجتمع وجامعة حائل
ر
ينم
قدرات الطالب والطالبة على تحمل المسؤولية االجتماعية إىل وضع آلية لتفعيل شاكات مجتمعية بما ي
ودمجهم في المجتمع ومؤسساته .وفي إطار تطبيق هذا المنهج تم إعداد خطة تنفيذية مطورة لوحدة خدمة
المجتمع بكلية المجتمع تتناسب مع أهداف الخطة االستراتيجية للكلية وكذلك مع الخطة االستراتيجية لجامعة
.حائل
وبالرغم من الظروف الحالية المتعلقة بتواصل جائحة كورونا .فان أعضاء وحدة خدمة المجتمع حولوا كل
األنشطة بما يتماشى مع الوضع االحترازي الراهن ,حيث تم خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
 1443/1442تلمس عدة قضايا اجتماعية و توعوية شاملة.

األهداف
الربط بين الدراسة االكاديمية وخدمة المجتمع توضيح أهمية دور الطالبة في خدمة المجتمعإبراز دور برامج الكلية المختلفة في خدمة المجتمع تشجيع المبادرات المتميزة الخاصة ببرامج وأنشطة خدمة المجتمع تحفيز منسوبي الكلية على التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيريةاالهتمام بنشر ثقافة العمل التطوعي لخدمة المجتمعالبيطانية  ASICبتاري خ  27مارس  2017م
جامعة معتمدة من الهيئة ر

-االطالع على التطورات العلمية والعملية وكل ما هو جديد في مجاالت خدمة المجتمع

المهام
التنسيق بين برامج الكلية في تقديم الخدمات المتنوعة التي يحتاج إليها المجتمع وضع الخطة التنفيذية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  1443/1442لوحدة خدمة المجتمع-تنفيذ الخطة المعتمدة وإعداد خطة متابعةقياس رضا األطراف المجتمعية عن الخدمات المجتمعية المقدمة من خالل استبيانات
-وضع الية لتنفيذ شراكات مع مؤسسات حكومية و منظمات بالمجتمعتنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات العلمية والدورات التدريبية التي تساهم في خدمة المجتمعالترويج والدعاية للخدمات المجتمعية للكلية.

إجراءات التطبيق
أوال :تشكيل لجنة وحدة خدمة المجتمع
تم الحفاظ على نفس أعضاء لجنة وحدة خدمة المجتمع التي تم تشكيلها في بداية العام الجامعي
1441/1440و ذلك بفرعيها الرجال و النساء اعتمدت بموجب محضر اجتماع مجلس الكلية
بتاريخ  1440/01/20هجري
ثانيا :اعداد الخطة التنفيذية لوحدة خدمة المجتمع
الجامع  1442/1443و تم مناقشتها و
● تم إعداد الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع للعام
ي
الثان لمجلس الكلية بتاري خ ……………………………….
اعتمادها بموجب محض االجتماع ي
● تشمل الخطة لفرع يف الفصل األول عدة ورشات ودورات وحملة توعوية ،تستهدف أعضاء الكلية
و المجتمع .

ثالثا:تنفيذ أنشطة خدمة المجتمع
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تم تنفيذ جميع األنشطة الواردة يف الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع المتعلقة بالفصل
األول ف فرع الطالب و الطالبات وفقا ر
وتوفب أدلة و شواهد عىل
للفبة الزمنية المحددة لها
ر
ي
تنفيذها مع قياس رضا المستفيدين من كل نشاط و بإرفاق تقرير عنها يف الملف .تمثل نسبة
الجامع
اس األول من العام
استيفاء األنشطة بصورة اجمالية  % 100للفصل الدر ي
ي
يبي نسب تحقق األنشطة بوحدة خدمة المجتمع.
التاىل ر
 .1443/1442الجدول ي
ر
الت تم استيفائها ضمن خطة خدمة المجتمع
األنشطة ي

النشاط
م
 1دورة آليات ترشيد الطاقة
ورفع الكفاءة

التعريف بنظم و آليات حفظ وأرشفة النشاط
المدن عن ضورة
تم تقديم الدورة لتحسيس المجتمع
ي
الكحوىل.
ترشيد الطاقة من قبل د .عمر
ي

 2دورة آليات التعامل اإلداري
تم تقديم الدورة لمعرفة واكتساب مهارة التعامل اإلداري
ر
االحبافية
التليىل .
من قبل د .هيكل
ي
 3ورشة التخلص من المشاعر تم تقديم الورشة لجلسة للتخلص من المشاعر المدفونة و
ر
يك.
السلبية بطريقة تأمل
كيفية تجديد الطاقة داخل الجسم من قبل د .رباب الب ي
فيبسانا
 4دورة مهارات إدارة السيولة

تم تقديم الدورة لمعرفة إدارة السيولة وإدارة االدخار من
قبل د .أيمن الخالدي.

 5دورة مبادئ يف إدارة الموارد
ر
البشية

تم تقديم الدورة لمعرفة المبادئ األساسية يف إدارة الموارد
ر
البشية من قبل د .قيس تيساوي

 6ورشة إسهامات رسكلة
النفايات (إعادة تدوير) يف
تطوير المجتمع

المدن بأهمية الرسكلة من
تم تقديم ورشة لتوعية المجتمع
ي
قبل د .لمياء بن عمر.
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التطوع
 7العمل
ي

تم تقديم ورش عمل طرف كافة أعضاء هيئة التدريس خالل
العالم للتطوع 2020/12/05
اليوم
ي

أهم نقاط القوة
 كان تنفيذ جميع األنشطة جاد.ر
البنامج يف موعده.
 يف جميع األنشطة كان الفريق المسؤول ملبما بتوقيت تقديم رمتحمسي لما قدموه.
 يف جميع األنشطة كان األعضاءر
ً
مفيدا الحضور ر
والف استحسان الجميع.
-كان كل ما يقدم يف الورشة

أهم ر
التحسي (التوصيات)
مقبحات
ر
-

التحسي.
تستدع
ال يوجد نقاط
ر
ي

معد التقرير
ر
يك
د.رباب الب ي
12/15/2020
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