هنا عنوان التقرير

" معكم ...يف رباطكم"
مبادرة تقدمها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر
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عن زيد بن خالد رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
((من جهز غازياً يف سبيل اهلل ققد غزا ومن خل غازياً يف سبيل اهلل يخر
متفق عليه

ققد غزا)).
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قكرة املبادرة:
تفعيل دور اجلامعة يف خدمة الوطن باستهداف ذوي املرابطني باحلد اجلنوبي خبدمات
تعليمية تدريبية ،باإلضافة إىل برامج جمتمعية تتضمن زيارات هلم تتضمن توصيل رسائل
دعم ومساندة هلم موقعة من معالي مدير اجلامعة باإلضافة للهدايا التذكارية ،كما
تتضمن املبادرة االحتفاء بهم من خالل حفل تكريم برحاب جامعة اجملمعة.
أهداف املبادرة:
 .1دعم ذوي اجلنود املرابطني على حدود الوطن من خالل تأهيلهم علمياً وذاتياً ونفسياً.
 .2تأكيد دور اجلامعة يف خدمة الوطن وأفراد اجملتمع.
 .3املشاركة يف رفع الروح املعنوية للجنود البواسل وأسرهم.
 .4تأهيل أسر اجلنود املرابطني يف اجملاالت األكادميية واللغة اإلجنليزية
واحلاسب اآللي.
 .5مشاركة اجلنود املرابطني يف مسؤولياتهم األسرية مبا خيفف عنهم هذا العبء
ويعزز جهودهم حنو الرباط.
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اجلهة املسؤولة:
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر
اجلهات املساندة:
 .1األقسام األكادميية بكليات اجلامعة.
 .2وحدات خدمة اجملتمع بكليات اجلامعة.
 .3اهليئات واملؤسسات واجلمعيات العاملة يف اجملتمع وتستهدف األسر والشباب بربامج
متميزة.
حماور املبادرة:
-1

زيارات لذوي املرابطني باحلد اجلنوبي وتقديم هدايا تذكارية

-2

االحتفاء بأبناء املرابطني من خالل حفل تكريم برحاب اجلامعة

-3

دراسة احتياج لذوي املرابطني من اخلدمات التدريبية والتطويرية اليت
ميكن أن تقدمها اجلامعة هلم.

-4

برامج جمتمعية وتدريبية لذوي املرابطني

-5

منح لربامج تدريب على شهادات اآليليتس وكمربيدج لذوي املرابطني
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الفعاليات:
-1

الزيارات وتشمل:
 زيارة أبناء املرابطني يف احملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة تقديم هدايا تذكارية ألبناء املرابطني -تقديم رسالة دعم ومساندة موقعة من معالي مدير اجلامعة

-2

االحتفاء بأبناء املرابطني ويشمل:
 حفل تكريم ألبناء املرابطني برحاب جامعة اجملمعة استضافة القيادات األمنية وكذلك القيادات يف اجلهات املعنية حلضوراحلفل
 إعداد فيلم تسجيلي عن فضل املرابطة ،ودور الدولة يف رعاية املرابطني حتقيق تواصل مرئي أو صوتي مع قيادات أمنية كبرية خالل فعالياتاحلفل مبا يشعر أبناء املرابطني مبد مساندة قيادات الدولة هلم
ولذويهم.

-3

دراسة احتياج وتشمل:
 دراسة احتياج ذوي املرابطني من الربامج وتشمل برامج تطوير الذاتوبرامج اآليليتس وكمربيدج والربامج االرشادية والتوعوية والتأهيل
النفسي.
 -تنفيذ الربامج يف ضوء دراسة االحتياج.
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العائد املتوقع على اجلامعة:
 .1دعم مسعة اجلامعة لد أفراد اجملتمع.
 .2مشاركة أفراد اجملتمع يف خدمة الوطن ميثل تفعيالً لدورها اجملتمعي.
 .3دعم عالقات التعاون بني اجلامعة واملؤسسات العاملة يف اجملتمع لصاحل أبناء
الوطن.
 .4حتقيق أهداف اجلامعة يف خدمة الوطن .
 .5مساهمة اجلامعة يف تنمية روح الوالء للوطن ميثل دوراً بارزاً من أهم أدوارها.

واهلل املوقق
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