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- مدخل  :
احتوى  الذي  فاملجتمع   , املعا�صرة  املوؤ�ص�صات  االجتماعية جانبًا م�صيئًا يف حياة  امل�صوؤولية  متثل 
ها بالكفاءات واملوارد له حق يف انتظار  هذه املوؤ�ص�صات , واعرتف بها كيانًا قانونيًا قائمًا , واأمدَّ
عطاء يدعم تطويره وتنميته , ويرفع من قدرات ووعي ومهارات اأفراده وموؤ�ص�صاته , من هنا تنطلق 
برامج امل�صوؤولية االجتماعية يف جامعة املجمعة , حمققة وظيفة اجلامعة الرئي�صة املتمثلة يف خدمة 

املجتمع.
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- عنوان البرنامج :
برامج امل�صوؤولية االجتماعية .

- ملخص الفكرة  :
مها اجلامعة عرب وحداتها  انتخاب جمموعة من املبادرات والربامج واالأن�صطة اخلالقة واملتميزة لُتقدِّ
اإقرار اأي من  اإ�صراف وا�صرتاك من االإدارة العامة للعالقات واالإعالم اجلامعي , وبعد  املختلفة , وحتت 

هذه املبادرات يتم و�صع برنامج متكامل لها.

- األهداف :
-التكامل مع الهدف االإ�صرتاتيجي للجامعة , واملتمثل يف بناء ال�صراكة املجتمعية الفاعلة.

-امل�صاهمة يف تطوير وتنمية املجتمع املحلي اأفرادًا وموؤ�ص�صات , باعتباره اأحد االأهداف الرئي�صة الإن�صاء 
جامعات املحافظات.

-ا�صتثمار الكفاءات والقدرات الب�صرية يف اجلامعة مبا يعزز قيام اجلامعة مب�صوؤولياتها االجتماعية.
-دعم تواجد اجلامعة و�صورتها يف امل�صهد االإعالمي املحلي.

-دعم قيام اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعة بواجبهم جتاه املجتمع.
-تهيئة الفر�صة والبيئة لتدريب الطالب على العمل العام والتطوع خلدمة املجتمع.

- البرامج المقترحة  :
1- امل�صت�صار :

ا�صتثمار الكفاءات املتخ�ص�صة من اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعة للرد على ا�صتف�صارات املواطنني 
 , االت�صاالت  يتلقى  امل�صت�صار  فيه  يتواجد  حمدد  وموعد  هاتف  رقم  تخ�صي�س  عرب  واملواطنات 
وُيجيب على االأ�صئلة واال�صتف�صارات , وتتنوع تخ�ص�صات امل�صت�صارين بني ال�صرعية والرتبوية وال�صحية 

واالجتماعية والقانونية وغريها , بحيث يخ�ص�س كل يوم لتخ�ص�س معني.
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2- مكتبة الطفل املتنقلة :
بناء عربة متحركة - �صبيهة بعربة العيادات املتنقلة - حتتوي على مكتبة متكاملة للطفل ) قراءة , 
اإنرتنت , عر�س �صينما تثقيفي ( , بحيث ميكن لهذه املكتبة االنتقال اإىل املدار�س العامة , واملراكز 
كمهرجان  الوطنية  الثقافية  املنا�صبات  يف  امل�صاركة  وكذلك   , اجلامعة  تخدمها  التي  والهجر 

اجلنادرية , واملعر�س الدويل للكتاب , ومعر�س التعليم العايل , و�صوق عكاظ وغريها.
3- جتربتي لالأجيال :

اأو  التجاري  اأو  احلكومي  العمل  م�صتوى  على  وثرية  عميقة  جتربة  له  وطنية  �صخ�صية  ا�صت�صافة 
الربنامج  ويتم   , الالحقة  لالأجيال  تقدمها  التي  واخلال�صة   , وجتاربها  منها  لال�صتفادة   , املتخ�ص�س 
اللقاء على  واأفراد املجتمع حل�صور هذا   , من�صوبي اجلامعة  , ودعوة  للجامعة  ال�صخ�صية  بح�صور 

م�صرح اجلامعة.
4- �صباب اأعمال ... ق�صة جناح :

ويتمثل هذا الربنامج يف دعوة ما بني 3-4 �صباب �صعوديني يف كل مرة , حققوا جناحًا يف جمال 
العمل التجاري , ليقدموا ق�ص�س جناحهم لطالب اجلامعة ولل�صباب يف املجتمع , وكيف حتولت 
ل�صلوك طريق  , ومعززًا  للح�صور  ما ميثل حافزًا   , ناجحة ومربحة  م�صاريع  اإىل  واأحالمهم  اأفكارهم 

التحدي واملغامرة لتحقيق الطموح واالأحالم.
5- اأمي جنتي :

والتعرف   , الكلية  لت�صريف  الطالبات  اأمهات  دعوة  يتم  بحيث   , الطالبات  اأق�صام  يف  تقام  فعالية 
التعليمية واالجتماعية التي تعي�صها بناتهم يف اجلامعة , وااللتقاء بع�صوات هيئة التدري�س  البيئة  على 
, والتوا�صل معهن فيما يخ�س الو�صع التعليمي للطالبات , ويتم تنظيم بع�س الفعاليات الثقافية 

والرتفيهية اأثناء اللقاء.
6- معر�س ابتكار  : 

 , اأو من فرق عمل  الفردية  �صواء  تتم داخل اجلامعة  التي  لالبتكارات واملخرتعات  تنظيم معر�س 
بابتكارات  للم�صاركة  اجلامعة  تخدمها  التي  املحافظات  يف  والتعليم  الرتبية  اإدارات  ودعوة 
 , للم�صاركة  والتقنية  للعلوم  , ومدينة امللك عبدالعزيز  موؤ�ص�صة موهبة  , ودعوة  واخرتاعات طالبها 

وفتح املعر�س للجمهور وطالب املدار�س للزيارة واال�صتفادة.
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7- يوم اجلامعة :
تنظيم معر�س ت�صرتك فيه كل كليات اجلامعة بركٍن ُتعر�س فيه التخ�ص�صات العلمية التي 
تقدمها , وم�صتقبل خريجي تلك التخ�ص�صات , كما ت�صارك عمادُة القبول والت�صجيل بجناٍح رئي�س 

َتْعِر�سُ فيه طريقة ومواعيد و�صروط القبول يف اجلامعة.
زيارات  لتنظيم  اجلامعة  تخدمها  التي  املحافظات  يف  والتعليم  الرتبية  اإدارات  مع  التن�صيق  ويتم   
طلبة ال�صف الثالث الثانوي يف ثانويات املحافظات للمعر�س , والتعرف على اجلامعة , وكلياتها , 

وتخ�ص�صاتها , وم�صتقبل خريجيها , وو�صع جدول لتلك الزيارات خالل اأيام املعر�س.
8- مدينتي م�صوؤوليتي :

املتعلقة  واالأن�صطة  والربامج  الفعاليات  من  عدٍد  تنفيذ  فيها  يتم  وخارجها  اجلامعة  داخل  فعالية 
بالتطوع , وخدمة املجتمع من ِقبل اأع�صاء هيئة التدري�س والطلبة , ويتم الطلب من كل كلية 
يف اجلامعة حتديد برنامج اأو ن�صاط جمتمعي , ومن ثم جتميع تلك االأن�صطة وتنظيمها واإخراجها 

ح ر�صالة اجلامعة يف خدمة املجتمع. ب�صكٍل ُيو�صِّ
9- مطبوعات تثقيفية وتوعوية :

تعزيز  يف  ت�صاعد  والتي   , املجتمعي  االهتمام  ذات  والق�صايا  املجاالت  بع�س  يف  مطبوعات  ن�صر 
ورفع م�صتوى الوعي والثقافة لدى اأفراد املجتمع باختالف �صرائحهم.

كتابة  على  والقدرة  الرغبة  لدية  ممن  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  من  الطلب  يتم  بحيث   
, وال�صعي نحو و�صع  االأفراد داخل املجتمع وم�صكالتهم  موا�صيع خمت�صرة ذات عالقة بحياة 
خمتلفة,وتوزيعها  واأ�صكال  باأحجام  مطبوعات  �صكل  يف  اإ�صدارها  ثم  ومن   , مل�صاكلهم  حلول 
 , اإلخ(  الرتبية,االقت�صاد املنزيل,التغذية,ال�صحة,  للجامعة )موا�صيع يف  داخل املجتمع املحلي 

كما ميكن و�صع املحتوى يف �صكل اإلكرتوين , اأو يف �صكل تطبيقات للهواتف الذكية.
10- االأيام العاملية :

من  املنا�صب  اختيار  للجامعة  , وميكن  معينة  وموا�صيع  لفئات  اأيام خم�ص�صة  العامل  ينتظم يف 
تلك االأيام , وو�صع برامج تربز دور اجلامعة ومن�صوبيها يف امل�صاركة يف تعزيز الوعي بطبيعة اليوم 
واأهميته للمجتمع , ومدى اهتمام اجلامعة مبثل هذه الفعاليات , وما توفره اجلامعة لطبيعة تلك االأيام 

) يوم اليتيم , يوم االأر�س ,  يوم االإعاقة ...(
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11- ملتقى خطباء اجلمعة :
ُل منرُب اجلمعة اأهميًة خا�صًة يف حياة املجتمع واأفراده , ويعدُّ خطيب اجلمعة �صخ�صيًة موؤثرًة يف  مُيثِّ
املجتمع , و�صعيًا للم�صاهمة يف تعزيز هذا الدور وتطويره , يتم تنظيم هذا امللتقى اخلا�س بخطباء 
اجلمعة يف املحافظات واملراكز التي تخدمها اجلامعة , وميكن لهذا امللتقى اأن يت�صمن دورات 
تدريبية , وحما�صرات , وور�س عمل , ويتم تنظيم هذا امللتقى بالتعاون والتن�صيق مع وزارة ال�صوؤون 

االإ�صالمية والدعوة واالإر�صاد اأو ممثليها يف املحافظات.

12- جائزة جامعة املجمعة للتفوق العلمي لالأيتام :
يتم تخ�صي�س جائزة حتت م�صمى جائزة جامعة املجمعة للتفوق العلمي لالأيتام , بحيث يو�صع لها 
اآلية حمددة , ويتم التن�صيق يف ذلك مع اجلمعية ال�صعودي لرعاية االأيتام - اإن�صان - , وهذا االأمر يحقق 
اأن  , وميكن  , وتعوي�صهم عما فقدوه  التفوق  الفئة نحو  الة يف حتفيز هذه  للجامعة م�صاركة فعَّ
ي�صاعدهم لكي ي�صلكوا طريق اجلد واالجتهاد , مما يعود بالنفع على اأنف�صهم واأ�صرهم والوطن 

ب�صكٍل عام.
13- علمني واك�صب اأجري :

القيام بحمالت ملحو االأمية , والتوعية باالأمور ال�صرعية االأ�صا�صية التي الي�صتغني عنها الفرد امل�صلم , وتتم 
ل, , وتتم عرب متخ�ص�صني متطوعني من اأع�صاء  هذه احلمالت يف املراكز والهجر واأماكن الُرحَّ

هيئة التدري�س يف اجلامعة , ممن يحملون يف داخلهم الرغبة والقدرة على اأداء مثل تلك الر�صالة. 
14- الزيارات التوعوية :

تنظيُم زياراٍت ملدار�س التعليم العام بنني وبنات , وطرح برامج توعوية حمددة تربوية , و�صحية , 
وتعليمية من ِقبل كليات اجلامعة واأق�صامها العلمية , وم�صاركة اخلدمات ال�صحية يف ذلك.

15- ندوات وحما�صرات عامة ومتخ�ص�صة :
تنظم اجلامعُة حما�صراٍت ملتخ�ص�صني يف موا�صيع متخ�ص�صة اأو عامة يف ق�صايا تهم املجتمع 

واأفراده وموؤ�ص�صاته ,مما ي�صاعد يف رفع م�صتوى الوعي , ويعزز تواجد اجلامعة يف اأذهان اجلميع.



9

16-  دورات تدريبية متنوعة :
ُتْعَقُد يف داخل اجلامعة دورات مفتوحة الأفراد املجتمع يف موا�صيع مت�س حياتهم , ولها احتياج 

يف تطوير الفرد على امل�صتوى ال�صخ�صي اأو العملي.

17- برامج تربوية واجتماعية خم�ص�صة لذوي االحتياجات اخلا�صة واأ�صرهم :
كيفية  من  االأ�صر  من  كثريًا  وتعاين   , خمتلف  نوع  من  الهتمام  اخلا�صة  االحتياجات  ذوو  يحتاج 
التعامل معهم , وميكن للجامعة مدُّ يد العون عرَب املتخ�ص�صني من اأع�صاء هيئة التدري�س مبا يدعم 

اال�صتقرار النف�صي لذوي االحتياجات اخلا�صة واأ�صرهم.
18- يوم اإن�صان :

 , ترفيهية  فعاليات  , حتتوي على  اجلامعة  اأو خارج  اإن�صان داخل  وبنات جمعية  الأبناء  فعالية  تنظيم 
وتثقيفية , وبرامج تدريب موجزة , ويتم الرتتيب لهذه الفعالية بالتن�صيق مع فرعي جمعية اإن�صان يف 

كل من حمافظتي املجمعة والزلفي .
19- تاأهيل القيادات املحلية :

اإعداد برنامج تدريبي ي�صم عددًا من املوا�صيع واملهارات ذات العالقة بالقيادة موجه للقيادات 
املحلية ) املدنية , الع�صكرية , اخلريية ( يف املحافظات التي تخدمها اجلامعة.

 , اأو خريية   , اأو ع�صكرية   , لها مدنية  تتنا�صب مع اجلهة املوجهة  تدريبية  اإعداد حقيبة  يتم  بحيث 
والتوا�صل  واالت�صال   , الب�صرية  املوارد  واإدارة   , االإ�صرتاتيجي  والتخطيط   , القيادة  عن  متكاملة 
املوؤ�ص�صي , وبناء ال�صمعة , وتقومي االأداء , واإدارة االأزمات , والتن�صيق مع اجلهات يف تر�صيح قياداتها , 

وَعْقد الربنامج داخل اجلامعة , واإعطاء دبلوم القيادة للمجتازيــن.
20- احلمالت التثقيفية والتوعوية :

تنظم اجلامعُة حما�صراٍت ملتخ�ص�صني يف موا�صيع متخ�ص�صة اأو عامة يف ق�صايا تهم املجتمع 
واأفراده وموؤ�ص�صاته ,مما ي�صاعد يف رفع م�صتوى الوعي , ويعزز تواجد اجلامعة يف اأذهان اجلميع.

21 - اإعادة تنظيم معر�س حياتي .
22- اإعادة تنظيم معر�س االأم والطفل .
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