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كلمة العميد:
تستند اجلامعة يف حتقيق أهدافها إىل ثالثة حماور أساسية  :البحث العلمي ،التعليم ،خدمة
اجملتمع ،لذا حرصت اجلامعات – القدمية واحلديثة – على تأسيس جهات علمية فنية تتوىل حتقيق
تلك احملاور األساسية اليت أنشئت اجلامعات من أجلها .
وانطالقَا من الرؤية السابقة لدور اجلامعات ووظيفتها اجملتمعية مت تأسيس عمادة خدمة اجملتمع
والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة ،مما يعكس قناعة قيادة اجلامعة بأهمية مواكبة تطوير العمل
اجملتمعي وتأصيله منذ انطالقتها األوىل ،وأهمية إرساء التكامل بني مهام ووظائف اجلامعة
األساسية اليت تسعى لتحقيقها.
وما تعيشه اجلامعة على وجه العموم وعمادة خدمة اجملتمع على وجه اخلصوص اليوم من أعمال
تأسيسية تستهلك معظم الوقت واجلهد هلي حلظات تارخيية نأمل مجيعاً وبتكاتف اجلهود أن تكون
يف القريب العاجل ذكريات مجيلة نعيشها يف املستقبل حامدين لكل من بذل وأخلص يف تأسيس
جهد أو مشروع أو برنامج أو فكرة ساهمت يف بناء صرح تعليمي نفخر به مجيعاً.
عميد خدمة اجملتمع والتعليم املستمر
د.عمر بن مساعد الشريويف
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أوالً

التعريف بالعمادة
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مقدمة:
قامت عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ،تنفيذاً لرسالتها وخطتها االسرتاتيجية ،بإعداد
هذا الدليل التعريفي لعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر وذلك يف إطار تعريف اجلمهور املستهدفني
من خدمات العمادة ألهم الربامج وحمطات االجناز اليت قدمتها العمادة خالل مسريتها ،حيث يربز
يف الدليل كافة األنشطة والربامج واالتفاقيات اليت سعت العمادة من خالهلا لتنفيذ اهلدف السابع
من اخلطة االسرتاتيجية للجامعة وهو تعزيز املسؤولية والشراكة االجتماعية.
وتتطلع عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر من خالل "هذا الدليل " إىل إظهار مشاركتها
الفاعلة يف تقديم خدمات للمجتمع ملدّ جسور التعاون بني اجلامعة واجملتمع احمللي الذي تشمله
خدمات اجلامعة.

واهلل ولي التوفيق،،،
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التأسيس:
تأسست عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة يف شهر شعبان من عام 1431هـ،
وجاء هذا التأسيس انطالقًا من اهتمام اجلامعة بالتوسع يف نشر التعليم اجلامعي يف مجيع احملافظات
اليت تقع يف نطاقها ،ومن ثم فقد عملت اجلامعة على زيادة فرص قبول الطالب والطالبات يف
ختصصات حيوية متوافقة مع خطط التنمية ومواكبة الحتياجات سوق العمل بتلك احملافظات؛
لتوسيع اخلدمات اليت تُقَدَّم لتشمل فئات اجملتمع األخرى ،وتوثيق الروابط بني اجلامعة وأفراد
اجملتمع ،حيث إن مؤسسات التعليم العالي يف بالدنا تضطلع بدور هام يف تنمية قدرات اجملتمع
وتوسيع مداركه من خالل نشر العلم واملعرفة مبا حيقق قدرًا كبرياً من جناحات التنمية والتطوير
برعاية وصقل مهارات األفراد وتنميتهم فكريًا وتأهيلهم للعمل لإلسهام بفعالية يف تنمية تجتمعاتهم
وحتقيق طموحاتهم ،ورغبةً من اجلامعة يف املشاركة الفاعلة يف خدمة اجملتمع من خالل إتاحة
الفرص جلميع فئات اجملتمع بتزويدهم ببعض املهارات واملهن واملعلومات اليت تساعدهم يف احلصول
على الفرص الوظيفية املناسبة ملن يبحث منهم عن عمل ،أو لالستفادة منها يف احلياة العامة ملن لديهم
الرغبة والطموح يف ممارسة مهنة معينة :لذلك كان على اجلامعة إنشاء عمادة خلدمة اجملتمع

والتعليم املستمر.
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رؤية العمادة:
أن تكون عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة منارة خلدمة اجملتمع احمللي
وتنمية القدرات التعليمية والتدريبية ألفراده مبا حيقق متيزاً تعليمياً وتدريبياً ومعرفياً ذا جودة
تنافسية.
رسالة العمادة:
تقديم خدمات تدريبية وتعليمية واستشارية متميزة تتسم باجلودة التنافسية وتليب حاجات اجملتمع
احمللي واجلامعي ،من خالل االستثمار األمثل للموارد املتاحة ،واملساهمة يف حتقيق بيئة تعليمية
وتدريبية عالية اجلودة توظف بها أحدث التقنيات والوسائط التعليمية والتدريبية.

قيم العمادة:
التزمت العمادة منذ إنشائها برتسيخ منظومة القيم التالية:
 -1التنافسية
 -2اجلودة
 -3التحسني املستمر
 -4العطاء
 -5العمل بروح الفريق
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األهداف االسرتاتيجية للعمادة
 -1رفع كفاءة األداء املؤسسي اإلداري والتنظيمي وتطوير البنية التقنية للعمادة مبا ميكنها من
حتقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.
 -2تقديم خدمة أكادميية على درجة عالية من اجلودة وفق املتطلبات الوطنية والعاملية من أجل
تنمية القدرة التنافسية يف سوق العمل مبا يسهم يف بناء الشراكة اجملتمعية
 -3تطوير وتنمية كفايات املوارد البشرية للجامعة لتحقيق درجات عالية من التميز املستقبلي يف
تجال التعليم ،والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.
 -4التوسع يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة للعمادة مبا يفي مبتطلبات التحسني املستمر
للمستفيدين من خدماتها.

األهداف التفصيلية للعمادة:
 .1إعداد القوى البشرية ،وتطوير معلومات أفراد اجملتمع ومعارفهم وسلوكهم.
 .2تقديم أنشطة خدمية للمجتمع تهدف إىل توظيف إمكانات اجلامعة ومواردها البشرية واملادية
يف تقديم خدمات تجتمعية عالية اجلودة لكافة فئات اجملتمع.
 .3االرتقاء مبستوى الكفاءة القيادية وكفاءة األداء ألفراد اجملتمع.
 .4رفع معدل األداء وكفايته اإلنتاجية لدى أفراد اجملتمع.
 .5تنمية املعارف واملهارات واالجتاهات لدى أفراد اجملتمع.
 .6املساعدة على أداء األدوار الوظيفية اجلديدة .من خالل الربامج التوعوية والتدريبية اليت تقدمها
العمادة.
 .7زيادة مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني يف القطاعات احلكومية املختلفة.
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مهام العمادة
• تنمية قدرات أفراد اجملتمع.
• التوسع يف فرص التعليم اجلامعي.
• توثيق الروابط بني اجلامعة واجملتمع.
• مواكبة التطور يف التعليم اجلامعي.
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اهليكل التنظيمي للعمادة:

10

ثاني ًا

برامج العمادة
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( )1-2الربامج التعليمية
انطالقاً من جهود عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف حتقيق أهدافها الرامية إىل
خدمة مجيع أفراد اجملتمع ،واتساقاً مع األهدا التصييلية املتممةة ااطخطة االسرتاتيجية الثانية
جلامعة اجملمعة  ،واليت دعت إىل ضرورة زيادة أعداد املستصيدين من ارامج العمادة يف القطاعات
اطخاصة واملؤسسات اجملتمعية ،وتصعيل الشراكة اجملتمعية انطالقاً من اهلد االسرتاتيج السااع
وأهدافه التصييلية.
وقد قامت العمادة اإعداد خطة تشغيلية متكاملة لرباجمها ،متممةة حموراً خاصاً االربامج
التعليمية يف ضوء دراسة احتياجات احملافظات الواقعة يف نطاق جامعة اجملمعة ،وكذلك
احملافظات الواقعة يف حدودها من الربامج التعليمية سواء الةوعية مةها أو اليت يتطلبها سوق العمل،

( )2-2الربامج التدريبية واجملتمعية
()1-2-2مركز التدريب اجملتمعي النسوي
تطلعت عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف جامعة اجملمعة إلىاقرتاح إنشاء مبنى
منوذجي  ،ليكون مقراً ملركز التدريب اجملتمعي (الفرع النسائي) ،وأن جيهز بأحدث الوسائل
التدريبية والتقنية احلديثة ،اليت تتوافقمع معايري اجلودة العاملية ،ليسهم يف تقديم فرص تدريبية
نوعية أمام مجيع أفراد اجملتمع الراغبني يف اكتساب املهارات اليت تطور من سلوكهم احلياتي
والوظيفي ،وكذلك منسوبي اجلامعة بالتعاون مع اجلهات املعنية داخل اجلامعة
هوية املركز:
مركز معتمد يقدم خدمة تدريبية احرتافية مدفوعة األجر ذات جودة عالية جلميع أفراد اجملتمع ،و
بناء عالقات تشاركية وتعاونية مع القطاعات احلكومية واملؤسسات اجملتمعية ،وجهات تدريبية
دولية  ،لتحقق خمرجات تدريبية نوعية مميزة ميتد أثرها إىل املمارسات املهنية .
أهداف املركز:
تطمح عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر أن حيقق املركز األهداف التالية:
)1

تدريب أفراد اجملتمع يف اجملاالت النوعية املختلفة ملواكبة التطور املعريف والتقدم
التكنولوجي،
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)2

تعزيز التواصل والتكامل مابني اجلهات املعنية باجلامعة واجملتمع يف اجملال التدرييب .

)3

تقديم برامج تدريبية تليب رغبات أفراد اجملتمع وتتالءم مع متطلبات سوق العمل.

)4

بناء عالقات تشاركية وتعاونية مع القطاعات احلكومية واملؤسسات اجملتمعية واألهلية،
حتقق خمرجات تدريبية نوعية مميزة.

)5

املساهمة يف نشر ثقافة التدريب والتعليم املستمر (التعلم مدى احلياة) بني أفراد اجملتمع،
اليت تعزز من اهتمامهم بتنمية وتطوير ذواتهم.

)6

حتقيق التنافسية بني أعضاء هيئة التدريس باجلامعة يف إعداد احلقائب التدريسية عن طريق
تنفيذ مسابقات تنافسية بني أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ألفضل احلقائب التدريبية على
أن تتوىل العمادة استكمال إجراءات االعتماد لتلك احلقائب.

اجلهات املستفيدة من املركز
 )1القطاعات احلكومية واخلاصة يف احملافظات الواقعة يف نطاق اجلامعة
 )2القطاعات احلكومية واخلاصة يف احملافظات الواقعة خارج نطاق اجلامعة
 )3مجيع أفراد اجملتمع  ،من قيادات إدارية وتعليمية ،وموظفني ،وطالب وغريهم .
 )4القطاعات املختلفة باجلامعة باجلامعة بالتعاون مع عمادة اجلودة وتطوير املهارات.
 )5طالب اجلامعة بالتعاون مع عمادتي شئون الطالب والسنة التحضريية.
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()4-2-2مشروع التعليم اإللكرتوني والتدريب اجملتمعي
( مشروع تكاملي بني عمادة التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد وعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر)
هوية املشروع:
عربات كبرية مغلقة مت تصميم مقصورتها الداخلية مبا يتوافق مع اخلدمة اليت ستقدمها،
وتجهزة بتقنيات التعليم االلكرتوني املختلفة كاحلاسب اآللي والسبورة الذكية وبعض الربامج
التدريبية وغريها من التجهيزات ،ويتوفر هلا كوادر تدريب و إدارة مؤهلة ،وجتوب هذه العربات
املتنقلة القرى واهلجر خلدمة أفراد الشرحية املستهدفة يف نطاق اجلامعة اجلغرايف.

الفئة املستهدفة:
 .1الكوادر التعليمية واإلدارية يف املدارس املوجودة يف اهلجر والقرى النائية.
 .2طالب مدارس التعليم العام اهلجر والقرى النائية.
 .3اجملتمع احمللي الذي تشمله خدمات اجلامعة.

أهداف املشروع:
 .1تقديم خدمة تجتمعية من خالل نشر ثقافة التعليم اإللكرتوني وممارسات التعلم عن بعد.
 .2زيادة فاعلية االتصال بني اجلامعة واجملتمع.
 .3حتقيق أبعاد اخلطة االسرتاتيجية للجامعة يف ضوء الوظيفة الثالثة هلا املتمثلة يف خدمة اجملتمع.
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شهادة  CITالدولية للحاسب اآللي :
تعريف بالشهادة:
شهادة معتمدة من "هيئة االمتحانات الدولية يف جامعة كامربدج (")CIEتُمنح للملتحقني
بالربنامج وذلك للتدريب على متطلبات شهادة " CITالدولية لتقنية املعلومات (.)ITskills
 .2أهمية الشهادة:
أ  /االعرتاف الدولي :
تعرتف العديد من احلكومات واملؤسسات الدولية "بشهادة  ،")IT skills( CITحيث أن
الشهادة معتمدة يف ( 150دولة) ،كما أنها متثل جواز سفر تعليمي يلقى قبوالً يف عامل
األعمال،
ب  /اعتماد الشهادة:
مت اعتماد الشهادة من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة الرتبية والتعليم واملؤسسة العامة
للتدريب التقين واملهين.
 .3أهداف الشهادة:
أ .تأهيل اخلرجيني للحصول على شهادات دولية ،ومنحهم شهادات معتمدة تليب
احتياجات سوق العمل احمللي.
ب .تطوير قدرات ومهارات املوظفني يف القطاعات احلكومية واألهلية ،مما يتيح هلم
فرص الرتقي الوظيفي.
ج .رفع إنتاجية املوظفني يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص ،وتعزيز الكفاءة املهنية
لديهم.
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برامج عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر -طموح دائم وشراكة فاعلة.
تعد رؤية  2030منوذجاً للفكر الطموح الساعي إىل حتقيق
نقلة نوعية آلليات العمل واالستفادة من الطاقات واملوارد البشرية
اليت يذخر بها وطننا املبارك ،وهى دعوة للعمل اجلاد واهلادف يف
كافة قطاعات الدولة مبا يواكب هذا الطموح ويتوافق مع خطط التحول الوطين اليت
تسعى من خالهلا تلك القطاعات إىل حتقيق هذه الرؤية.
ومواكبة لتلك الرؤية املباركة قامت جامعة اجملمعة بتطوير هياكلها اإلدارية
وكتري من براتجها اجملتمعية مبا يضمن تفعيل تلك الرؤية على كافة املستويات ،ولقد
كانت املبادرات اجملتمعية وبرامج التدريب اجملتمعي اليت تقدمها عمادة خدمة اجملتمع
والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة جتسيداً هلذا التوجه ،اذ قامت على شراكة فاعلة بني
اجلامعة واملؤسسات واهليئات العاملة يف اجملتمع باحملافظات املشمولة خدمات اجلامعة
 ،كما أكدت على األنشطة التنموية والتطوعية اليت حتقق أقصي استفادة من
الطاقات اليت يذخر بها وطننا .
ويتضمن الدليل الذي بني أيدينا التعريف بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر
ويتضمن أهدافها ورؤيتها ورسالتها وهيكلها التنظيمي وأهم الربامج اليت تسعى عمادة
خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة إىل تقدميها.
ونسعى جاهدين كفريق عمل بالعمادة إىل حتقيق طموحات اجلامعة وأهدافها
انطالقاً من اعتبارنا أن اجلهد املستمر والعمل بطموح سيكون ديدناً لنا ،تنفيذاً
لتوجيهات قيادات اجلامعة اليت ال تأل جهداً يف توفري كافة إمكانات اجلامعة مبا حيقق
مصلحة اجملتمع ويعزز صورتها الذهنية بني أفراده.
ختاماً نسأل اهلل تعاىل أن يبارك يف اجلهود املخلصة ألبناء الوطن ويسدد على
طريق احلق خطاهم.
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