
 ( 2020- 2019هـ( )   1441- 1440)عام    املجتمع ة  خدم   تقرير 

 والدبلومات  والبرامج  التدريبية  الدورات   ( 1)
بتقديم خدمات   واملعلومات  الحاسب  كلية علوم  املجتمعي  تعليمية  اجتماعية  تقوم  الوعي  نشر  الي  تهدف  املحيط  للمجتمع 
 . بأهمية تكنولوجيا املعلومات في نواحي الحياة املختلفة
 التدريبية  الدورات والبرامج :(1/1)جدول 

عدد  

 الحضور 
 م  النشاط  نوعه  التاريخ  الفئة املنفذة  املستهدفة الفئة  

  .1 "  البرمجة في مهاراتك طور " بعنوان األولى العمل ورشة تعليمي  – ثقافي   2019اكتوبر  24 قسم الطالب والطالبات-كلية الحاسب واملعلومات جميع طالب الجامعة  41

  .2 "  البرمجة في مهاراتك طور " بعنوان الثانية العمل ورشة تعليمي  – ثقافي   2019نوفمبر  3 والطالباتقسم الطالب -كلية الحاسب واملعلومات جميع طالب الجامعة  41

  .3 زيارة طالب ثانوية امللك عبدهللا ملقر الكلية  تعليمي   – اجتماعي   2019اكتوبر  19 قسم الطالب-كلية الحاسب واملعلومات طالب التعليم العام 27

  .4 ملقر الكلية  تميرزيارة طالب ثانوية   تعليمي   – اجتماعي   2019اكتوبر  16 قسم الطالب-كلية الحاسب واملعلومات طالب التعليم العام 34

  .5 ملقر الكلية   فهدزيارة طالب ثانوية امللك  تعليمي   – اجتماعي   2019اكتوبر  23 قسم الطالب-كلية الحاسب واملعلومات طالب التعليم العام 24

  .6 ملقر الكلية  منار سدير األهليةزيارة طالب ثانوية  تعليمي   – اجتماعي   2019اكتوبر   30 قسم الطالب-كلية الحاسب واملعلومات العامطالب التعليم  21

  .7 ملقر الكلية  رواد الجامعةزيارة طالب ثانوية  تعليمي   – اجتماعي   2019 نوفمبر 13 قسم الطالب-كلية الحاسب واملعلومات طالب التعليم العام 10

  .8 " مستقبلية وفرص  مسؤوليات تحديات،: السيبراني األمن" عمل ورشة تعليمي  – ثقافي   2020مارس  8 قسم الطالب والطالبات -كلية الحاسب واملعلومات جميع طالب الجامعة  139

  .Adobe Photoshop 9 فوتوشوب  أدوبي برنامج باستخدام التصميم  كيفية عن دورة  تعليمي  – ثقافي   2020مارس  28 قسم الطالبات -كلية الحاسب واملعلومات جميع طالب الجامعة  27

 
العام  (1/1رقم )من الجدول   بالتعليم  املدارس  بين طالب  البرمجة  أهمية  تهتم بنشر  الكلية  أن  الطالب   يتبين  املتخصصين من  ولغير 

 . ، هذا إلى جانب زيادة الوعي باألمن السيبرانيبالجامعة
وتهدف وحدة خدمة املجتمع إلى توسيع دائرة الخدمة املجتمعية خالل العام الجامعي القادم لتشمل قطاعات أخرى غير قطاع التعليم   

 من توجهات الجامعة لخدمة املجتمع املحلي
ً
 . تماشيا

 
 املجتمع  لخدمة  التي نفذت  واملحاضرات  والندوات  املؤتمرات   ( 2)

كما هو    ( مستفيد 534ناء املجتمع واستفاد منها عدد )نشر الثقافة التوعوية بين أبفاعليات مجتمعية تهدف إلى    ( 9)عدد  الكلية  نظمت 
 . مبين بالجدول التالي

 املؤتمرات والندوات  :(2/1)جدول 

 م  اسم املؤتمر/الندوة  التاريخ  الجهة املنفذة  الفئة املستهدفة  عدد الحضور 

  .1 حملة التبرع بالدم  أكتوبر  1سبتمبر إلى  30 قسم الطالب-الحاسب واملعلوماتكلية  املجتمع املحلي  98

  .2 " العاملي املعلم بيوم" 2019اكتوبر  9 قسم الطالبات -كلية الحاسب واملعلومات املجتمع املحلي  43

  .3 الثدي  بسرطان  للتوعية الوطنية الحملة 2019اكتوبر  10 قسم الطالبات -كلية الحاسب واملعلومات طالبات كلية علوم الحاسب  78

  .4 "وصال" برنامج  في يشاركن  واملعلومات الحاسب  علوم كلية طالبات 2019اكتوبر  23 قسم االطفال  -خالد امللك مستشفى األطفال املرض ى 13

  .5 " السبراني باألمن التوعوي  البرنامج" بعنوان ندوة 2019نوفمبر  27 األمل  وفصول  األولى االبتدائية ملدرسةا التعليم العام  الباتط 43

  .6 "تبرمج  املجمعة أطفالاملعرض التطوعي األول باملجمعة مول بعنوان " 2019ديسمبر  9-8 ااملجمعة مول  املجتمع املحلي  58

  .7 البيعة  يوم 2019ديسمبر  11 قسم الطالب والطالبات -كلية الحاسب واملعلومات الطالب والطالبات  102

  2020فبراير  17 قسم الطالبات -كلية الحاسب واملعلومات واعضاء هيئة تدريس وإداريات طالبات  45
ً
   نشاطا

ً
  .8 "كورونا" فيروس من الوقاية عن توعويا



  .9 اإللكترونية  الجرائم عن توعوية  حملة 2020مارس  8 الثالثة  والثانوية السادسة املتوسطة املدرسة التعليم العام  الباتط 54

 املشاركات إجمالي  534

 
 للمجتمع  الكلية  تقدمها  أخرى  خدمات   ( 3)

 لتنمية قدرات أطفال املجتمع املحلي، تهيئتهم للمستقبل.  " تبرمج املجمعة  طفالأ بعنوان "حملة نظمت الكلية 
 خدمات تقدمها الكلية للمجتمع  :(3/1)جدول 

 النشاط  نوعه  التاريخ  الفئة املنفذة  الفئة املستهدفة  عدد الحضور 

 املجتمع املحلي في مدينة املجمعة  58
  بكلية علوم الحاسب   األمن السبراني نادي  

 وعمادة شؤون الطالب 
 "تبرمج  املجمعة أطفالاملعرض التطوعي األول باملجمعة مول بعنوان " اجتماعي  2019ديسمبر  8-9

 


