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كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

انطالقا من اهتمام جامعة املجمعة اهتماما بالغا بخدمة املجتمع حيث إنها الوظيفة الثالثة التي تقدمها الجامعات للمجتمع املحيط
بها ،فباإلضافة إلى التعليم والبحث العلمي فإن جامعات اليوم مطالبة بأن يكون لها دورا حيويا في خدمة املجتمع الذي تعيش فيه،
بحيث تتجاوز الجامعات منفعتها حدود مجتمعها األكاديمي لتصل إلى املجتمع الخارجي تخدمه وتسهم في حل مشكالته ،وتسعى إلى
تنميته واالرتقاء به.
ومن هذا املنطلق بادرت كلية التربية باملجمعة بإنشاء وحدة لخدمة املجتمع ضمن وحدات وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
والتي يقع على عاتقها مسؤولية تطبيق األسلوب العلمي في تقديم املشاركات املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس والطالب لتحقيق رسالة
الجامعة والكلية في خدمة وتنمية املجتمع بما يتناغم مع االحتياجات املعاصرة له ،وأيضا تقديم التدريبات واملشورة املهنية ورعاية
املبادرات بما يحقق الشراكة املجتمعية املثمرة بين أعضاء الكلية واملجتمع الخارجي.
ويأتي هذا الدليل كإطار عام يضم بين دفتيه كل ما يخص وحدة خدمة املجتمع من حيث النشأة والرؤية والرسالة واألهداف والقيم
واملهام ،مع بيان بتشكيل أعضاء الوحدة ووسائل التواصل معها .ونسأل هللا أن يوفق الوحدة والقائمين عليها في تحقيق املهام
واألهداف.
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
د .علي بن فهد الدخيل
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نشأة وحدة خدمة اجملتمع

ً
وفقا للهيكل التنظيمي للكليات (اإلصدار )2-الصادر عن لجنة التنظيم اإلداري بالجامعة بتاريخ  1437/6/13هـ .فإن وحدة خدمة
املجتمع هي الوحدة التي تختص بخدمة املجتمع وتحقيق متطلباته واحتياجاته من خالل تقديم املبادرات وتحقيق الشراكات املجتمعية
مع املجتمع الخارجي .وهي إحدى الوحدات األربعة التي ترتبط تنظيميا بوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي (وحدة البحث
العلمي – وحدة الدراسات العليا -وحدة الشؤون العلمية – وحدة خدمة املجتمع).
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اهليكل التنظيمي واالرتباط لوحدة خدمة اجملتمع
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رؤية وحدة خدمة اجملتمع

التميزوالريادة في التنمية املجتمعية املستدامة.
رسالة وحدة خدمة اجملتمع

 -1تقديم برامج توعوية وتثقيفية ملؤسسات املجتمع.
 -2تطويرالشراكات مع مؤسسات املجتمع املحلي إلحداث التنمية املجتمعية،
 -3االرتقاء باملجتمع إلى أعلى املستويات.
 -4تنمية االحساس باملسؤولية لدى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لخدمة املجتمع ومؤسساته املختلفة.
 -5تنمية املهارات التطوعية لطالب وطالبات كلية التربية باملجمعة لخدمة املجتمع.

التميز -املصداقية – العمل بروح الفريق – األمانة العلمية -النزاهة – األصالة واالبتكار -الشفافية – خدمة املجتمع.
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مهام وحدة خدمة اجملتمع

.1
.2
.3
.4

تفعيل الشراكة املجتمعية مع إدارة التعليم.
تفعيل األيام العاملية بالشراكة مع املؤسسات الخدمية في املجتمع.
تنمية املهارات التطوعية للطالبات لخدمة املجتمع.
تنظيم الفعاليات الداخلية والخارجية باملشاركة مع الجهات املختلفة.

أهداف وحدة خدمة اجملتمع

 .5تعزيزدور كلية التربية كبيت خبرة في املجتمع املحلي.
 .6تفعيل الشراكة املجتمعية مع مدارس رواد الجامعة.
 .7تقديم التدريبات املختلفة واملتنوعة ملدارس التعليم العام باملجمعة.
 .8تقديم املشورات املهنية لجميع أعضاء املجتمع املحلي.
 .9عقد الندوات الثقافية مع املؤسسات املجتمعية املختلفة والتي تتمثل في (إدارة التعليم ،إدارة السجون  ،إدارة الدفاع
املدني .....وغيرهم من املؤسسات املختلفة).
 .10رعاية األطفال األيتام وتعزيزالتعاون مع جمعية إنسان.
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بيانات أعضاء وحدة خدمة اجملتمع
املهمة

االســــــــم
د .بشايربنت حمد الرميح

ً
رئيسا

د .أمل سعيد حباكة

امينا

الرتبة العلمية

القسم

التخصص العام

أستاذ مساعد

العلوم التربوية

التربية

رقم
اجلوال
3702

التحويلة
Bh.alrumaih@mu.edu.sa

ً
عضوا
ً
عضوا ومنسقا
لشطرالطالب
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

أستاذ مساعد

العلوم التربوية

تخطيط تربوي

معيد

اللغة العربية

لغة عربية

---

محاضر

التربية الخاصة

تربية خاصة

aa.alsaeed@mu.edu.sa 3548

أستاذ مساعد

أحياء

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

دراسات إسالمية
التربية الخاصة

تربية وعلوم
فقه مقارن

Ai.osman@mu.edu.sa 3659

اإلعاقة البصرية

د .هند عمرمحمد يوسف

ً
عضوا

أستاذ مساعد

اللغة العربية

بالغة ونقد

أ .نسرين نعيم أبو شليح

عضوا

معيد

رياضيات

رياضيات تطبيقية n.abuoshlleh@mu.edu.sa 5823

أ .عبدهللا بن عثمان بن حسن
عبدالعزيزبن احمد السعيد
د .عائشة وهاج عثمان
د .إشراقة جيب هللا حامد
د .انشراح فالح املغاربة

a.habaka@mu.edu.sa 5829
@mu.edu.saao.hassan

s.hamid@mu.edu.sa 3841
ensherah85@yahoo.com ----hid.mohamed@mu.edu.s
3683
a

أ.مها عقيل العقيل

عضوا

معيد

العلوم التربوية

اقتصاد منزلي

----

Ma.alaqeel@mu.edu.sa

أ.حصة فالح القحطاني

عضوا

معيد

رياض أطفال

رياض االطفال

---

h.gahaini@mu.edu.sa

أ.مرام إبراهيم التركي

عضوا

محاضر

لغة انجليزية

اللغة االنجليزية

M.alturki@mu.edu.sa 3716
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وسائل التواصل مع وحدة خدمة اجملتمع

 هاتف مكتب سعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي)3594( : هاتف مكتب رئيسة وحدة خدمة املجتمع)3702( : هاتف مكتب امينة وحدة خدمة املجتمع)5829( : -البريد االلكتروني لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:

af.aldakhil@mu.edu.sa

 -الب ـ ـ ـريد االلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتروني للوح ـ ـدة:

l.alzoman@mu.edu.sa
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