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رؤية الكلية لالرتقاء بخدمة المجتمع وتنمية البيئة ودورها في مجاالت تنمية وخدمة المجتمع المحلي
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منهجية إعداد الخطة وآلية العمل
مجاالت المشاركة بخدمة المجتمع في كلية العلوم واآلداب بشرورة
األهداف االستراتيجية للخدمة المجتمعية للجامعة للعام الجامعي 1440/1439هـ
مؤشرات اإلنجاز لخطة خدمة المجتمع في كلية العلوم واآلداب يشرورة للعام الجامعي 1440/1439هـ
خطة خدمة المجتمع لكلية العلوم واآلداب بشرورة للعام الجامعي 1440/1439هـ
خطط خدمة المجتمع الواردة من األقسام العلمية البنين والبنات للعام الجامعي 1440/1439هـ
قسم التربية االسالمية
قسم التربية ورياض األطفال
قسم اللغة العربية
قسم اللغة االنجليزية
قسم الكيمياء
قسم الرياضيات
قسم الحاسب اآللي
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مقدمة:

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد..........
إن من أهم نجاح العمل هو رسم وتحديد الهدف أو األهداف المراد تحقيقها  ،وهذا يتأتى من خالل وضع خطة عمل
يندرج في سياقها األهداف العامة  ،ومنها األهداف التفصيلية المنشودة  ،وطرق تنفيذ تلك األهداف (اإلجراءات ) ،
والمستفيدون ،وزمن التنفيذ ،ومكان التنفيذ ،والتكاليف.....الخ  ،ونظرا ً ألهمية كلية العلوم واآلداب بشرورة ونطاق
تأثيرها على المجتمع المحلي في محافظة شرورة وما تقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات ،فإنه من الضروري وجود
خطة متكاملة يتم من خالله تحديد االنشطة واإلجراءات الواجب القيام بها لتحقيق الرؤى واألهداف المنشودة ،وتحديد
معالم الطريق خالل العام الجامعي 1439/1438هـ ،ولقد حرصت كلية العلوم واآلداب بشرورة /جامعة نجران على
أن ترتبط بالمجتمع ليس بإعداد الكوادر البشرية فحسب  ،ولكن أيضا ً تلّمس احتياجات المجتمع  ،وذلك من خالل إعداد
وتنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة ،حيث يعد التدريب أحد الموضوعات الهامة والضرورية في كافة المنظمات سواء
كانت هذه المنظمات عامة أو خاصة ،فالتدريب بشكل عام جهد مخطط له يعمل على تزويد القوى البشرية بالمهارات
والمعلومات الالزمة لتحسين األداء ،وذلك بإحداث تغيير إيجابي في سلوك األفراد واتجاهاتهم  ،ومهاراتهم ،وقدراتهم
نحو العمل .
تسعى كلية العلوم واآلداب بشرورة إلى التواصل وتقديم خدمات للمجتمع بكافة قطاعاته المختلفة ،وخاصة قطاع المجتمع التربوي
ومؤسساته وأفراده من خالل البرامج المختلفة التي تقدم إلى أكبر قطاع في المجتمع في ضوء احتياجاته ومتطلباته.
يؤدي التعليم دورا هاما في تطوير المجتمع وتنميته وذلك من خالل إسهام مؤسساته في تخريج الكوادر البشرية المدربة على العمل في كافة
المجاالت والتخصصات المختلفة وتعد الجامعة من أهم هذه المؤسسات حيث يناط بها مجموعة من األهداف تتدرج تحت وظائف رئيسية
ثالثة هي ( التعليم وإعداد القوي البشرية والبحث العلمي إضافة إلي خدمة المجتمع.
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وتعد الجامعة أهم المؤسسات االجتماعية التي تؤثر وتتأثر بالجو االجتماعي المحيط بها ,فهي من صنع المجتمع من ناحية  ,ومن ناحية أخري
هي أدائه في صنع قيادته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية  ,ومن هنا كانت لكل جامعة رسالتها التي تتولى تحقيقها ،وأن العصر الحديث
تتعدد فيه االهتمامات وتتشابك فيه األمور ويواجه تغيرات وتحديات مستمرة اجتماعيه وسياسية وعسكرية ومعرفية وتكنولوجية مما يجعل
وظائف الجامعة فيه متعددة الجوانب ومتشابكة ويتفق كثير من المتخصصين أنه منذ أمد بعيد على أن للجامعة دورا هاما في خدمة المجتمع
وتتحدد الوظائف األساسية للجامعة في ثالث وظائف أساسية هي إعداد الموارد البشرية وإجراء البحوث العلمية والمساهمة في عملية
التنشئة االجتماعية ونقل الثقافة  ,وتتناول الوظيفة األخيرة للجامعة العمل على صياغة وتشكيل وعي الطالب وتناول قضايا ومشكالت
المجتمع والعمل على خدمة وتنمية المجتمع.
وفيما يتعلق بالوظيفة الثالثة من وظائف الجامعة وهى وظيفة خدمة المجتمع فأصبح على الجامعة أن تقدم خدماتها مباشرة لألفراد في المجتمع
سواء كان ذلك في صورة برامج تعليمية تفويضية أو تكاملية
 مفهوم خدمة المجتمع:
 تحديد االحتياجات المجتمعية لألفراد والجماعات والمؤسسات ،وتصميم األنشطة والبرامج التي تلبى هذه االحتياجات عن طريق الجامعةوكلياتها ،ومراكزها البحثية المختلفة بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب فيها.
كما تعرف أيضا خدمة المجتمع بأنها " تلك العملية التي يتم من خاللها تمكين أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته وهيئاته من تحقيق أقصى
استفادة ممكنة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة بوسائل وأساليب متنوعة تتناسب مع ظروف المستفيد وحاجاته الفعلية.
مفهوم خدمة الجامعة للمجتمع .
يعرف كل من شانون SHANONوشونفليد SHOEFELDالخدمة التي تقدمها الجامعة لمجتمعاتها على أنها " نشاط ونظام تعليمي موجه إلى
غير طالب الجامعة  ،ويمكن عن طريقة نشر المعرفة خارج جدران الجامعة وذلك بغرض إحداث تغيرات سلوكية وتنموية في البيئة
المحيطة بالجامعة ووحدتها اإلنتاجية واالجتماعية المختلفة .
ونجد أن هذا التعريف يتطلب أن تضع الجامعة جميع إمكاناتها المادية والبشرية في خدمة المجتمع عامة  ،وفى خدمة المجتمع اإلقليمي
،ويتطلب أيضا معرفة االحتياجات العامة للمجتمع  ،وترجمتها إلى نشاط تعليمي في المجتمع الذي تخدمه الجامعة  ،ويدل هذا على اختالف
الخدمات التي تقدمها كل جامعة وذلك الختالف طبيعة المجتمعات المحلية واختالف احتياجاتها ومشكالتها .
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األهداف:
 -1توطيد العالقة بين الجامعة وقطاعات المجتمع المختلفة وتهيئة الظروف العلمية المناسبة للقيام بدور إيجابي من خالل ما تملكه الجامعة
من إمكانات علمية وفنية.
-2مساعدة المواطنين في تطوير قدراتهم وذلك عن طريق سد حاجاتهم التعليمية والتدريبية عن طريق البرامج التي تقدمها العمادة.
-3التعرف على احتياجات المجتمع وتقديم خطة علمية يمكن أن تسهم في تلبية االحتياجات المختلفة له.

-4اإلسهام مع الجهات ذات العالقة بالجامعة في نشر الوعي الثقافي واالجتماعي والتربوي عبر البرامج التي تنظمها الجامعة مشاركة مع
القطاعات الحكومية المختلفة.
المصدر موقع الجامعة....
األهداف العامة المراد تحقيقها وفق رؤية كلية العلوم واآلداب بشروره:
 نشر الثقافة والمعرفة والوعي ألفراد المجتمع المحلي. إقامة شراكة استراتيجية مع القطاعين العام والخاص من أجل تطوير المجتمع ورقيه. إعداد الكوادر البشرية والقيادات التربوية الواعية. المساهمة في حل مشكالت لمجتمع المحلي. مواجهة متطلبات التنمية الشاملة . تلبية احتياجات المجتمع داخل الجامعة وخارجها.مبررات تفعيل العالقة بين الجامعة والمجتمع :
 المبررات الجغرافية  :إذا أن لكل مجتمع بيئته الجغرافية المحيطة التي تتطلب من الجامعة مراعاتها حتى ال تكون هناك مناطق معزولةجغرافياً ،ويساعد على قيام البنى التحتية.
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 المبررات االقتصادية  :تسهم الجامعة بدرجة رئيسة في توافر التعليم لمختلف الشرائح في مستوى التعليم الجامعي وتأهيلهم مهنيا ً لتحسينالوضع االقتصادي والجمع بين التعليم وتوافر القوى المدربة وتقديم برامج تعليمية وتدريسية مبنية على الحاجات الحقيقية للمجتمع .
 المبررات االجتماعية والثقافية  ،فالجامعة قائدة التغيير والتطوير االجتماعي عن طريق التواصل مع مؤسسات المجتمع.تبنت كلية العلوم واآلداب بشرورة وضع خطة استراتيجية لقطاع خدمة المجتمع ،وهذا يدل على أهمية هذا القطاع من جانب  ،ورسم االتجاه
المستقبلي له خالل فترة قادمة من جانب آخر  ،وكذلك البعد عن االرتجالية والعشوائية في تنفيذ برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر .
وخدمة المجتمع تعني جميع الخدمات واالعمال التي تقدمها كلية العلوم واآلداب للمجتمع المحلي سواء في الجانب الثقافي أو الصحي أو
االقتصادي أو الرياضي  ،واالستفادة من كافة االمكا نات والطاقات المحلية وهي الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها الكلية ألفراد المجتمع
المحلي  ،وهذا يتطلب أن تضع الكلية إمكاناتها المادية والبشرية في خدمة المجتمع المحلي ويتطلب أيضا ً معرفة االحتياجات العامة للمجتمع
المحلي وترجمتها إلى نشاط تعليمي في المجتمع.
دور كلية العلوم واآلداب بشرورة في تنمية مجاالت تنمية وخدمة المجتمع المحلي
تتنوع مجاالت خدمة المجتمع طبقا ً لظروف وإمكانات الكلية وطبقا ً لظروف المجتمع واحتياجاته ،وما تقدمه الكلية للمجتمع المحلي
عبارة عن أنشطة وممارسات في جوانبها المختلفة التربوية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية ،والتوعوية ،والبيئية ،وهناك مجاالت
أخرى لتنمية المجتمع المحلي تكمن في:
 البحوث التطبيقية :وهي بحوث تستهدف حل مشكلة ما أو سد حاجة المجتمع لخدمة أو سلعة تحددها الظروف االستشارات :وهي خدمات يقوم بها أساتذة الكلية كل في مجال تخصصه لمؤسسات المجتمع الحكومية واالهلية تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين في مؤسسات في الندوات المجتمع المحلي بما يحقق النمو المهني. المناشط الطالبية غير الدراسية في الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية والعلمية وإقامة معسكرات للخدمة موجهة للبيئة المحلية.المشاركة في الندوات وإعداد المحاضرات والملتقيات الهامة التي تسهم في حل المشكالت المحلية والتكيف مع المجتمع المحلي. تأليف الكتب العلمية الموجهة لغير الطالب. برامج تثقيفية للطالب لرفع مستواهم الثقافي وتربطهم في بيئتهم ومجتمعهم. عقد شراكات بين كلية العلوم واآلداب بشرورة ومكتب التربية والتعليم.6
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 الدورات التدريبية لمنسوبي الدوائر الحكومية في المحافظة :إدارة المرور ،مكتب الدعوة واالرشاد ،مكتب البريد ،األول المدنية ،البريد،حرس الحدود ،بلدية شرورة ،مستشفى القوات المسلحة ،المستشفى العام ،العد ،الجمعيات الخيرية بالمحافظة ،إدارة األوقاف والمساجد،
الغرفة التجارية ،الدفاع المدني ،المستودع الخيري ،مطار شرورة ،الضمان االجتماعي ،إدارة تعليم شرورة ،مكافحة المخدرات.
 المشاريع البحثية:* .خدمة المجتمع :هي جميع الخدمات واألعمال التي تقدمها كلية العلوم واآلداب بشرورة للمجتمع المحلي سواء في الجانب الثقافي أو الصحي
أو االجتماعي ،أو االقتصادي أو الرياضي أو العلمي أو التربوي واالستفادة من كافة اإلمكانات والطاقات المحلية وهي الخدمات التعليمية
والتدريبية التي تقدمها الكلية ألفراد المجتمع المحلي من غير طالبها ،ويتطلب هذا معرفة االحتياجات العامة للمجتمع وترجمتها إلى نشاط علمي
في المجتمع.
* .أعضاء هيئة التدريس :العاملون في كلية العلوم واآلداب بشرورة والذين يقومون باألدوار المحددة لهم وفق قوانين الجامعة وتعليماتها،
ويقومون بالتدريس في التخصصات التي تقدمها الكلية على مستوى الدبلوم والبكالوريوس.
* .المجتمع المحلي :يقصد به محافظة شرورة والمناطق التابعة لها بحدودها اإلدارية :الوديعة ،تماني والتي تقع بها كلية العلوم واآلداب
بشرورة.
عالقة كلية العلوم واآلداب بشرورة بالمجتمع المحلي
إن الوظائف التي تؤديها الكلية فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس تكمن في ثالث وظائف وأدوار أساسية :التدريس ،البحث العلمي ،وخدمة
المجتمع ،كما أن عضو هيئة التدريس مطالب بدور حيوي في تقديم خدمات مجتمعية .وأن من أهم المسلمات التي تقوم عليها عالقة الكلية
بالمجتمع المحلي هي عالقة الجزء بالكل ومبرر وجودها ،ومن ثم فإن غاية الكلية الحقيقية ومبرر وجودها هو خدمة المجتمع الذي توجد فيه
* .األهداف المعرفية :وهي تتناول ما يرتبط بالمعرفة تطورا ً أو تطويرا ً أو انتشارا.
* .األهداف االقتصادية :تعمل على تطوير اقتصاد المجتمع والعمل على تزويده بما يحتاج إليه من خدمات بشرية وخبرات في معاونته للتغلب
على مشكالته االقتصادية وتنمية ما يحتاج إليه من مهارات وقيم اقتصادية.
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تتلمس كلية العلوم واآلداب بشرورة االحتياجات التدريبية للقطاعات المختلفة في المجتمع لكي يتمكن من اإلعداد واالستعداد لها ويمكن
تصنيف البرامج التي يمكن أن تقدمها الكلية:
 الدورات طويلة المدى (تمتد من اسبوعين إلى ستة أشهر). -الدورات قصيرة المدى (يوم واحد إلى اسبوعين).

البرامج التدريبية:
-

ومن مهام كلية العلوم واآلداب بشرورة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية:
التعرف على احتياجات المجتمع المحلي من الدورات والبرامج التدريبية
طرح مجموعة من البرامج التدريبية وفق جدول زمني محدد وينفذ حسب حاجة المجتمع المحلي.
العمل على تصميم برامج تدريبية
إعداد حقائب تدريبية للدورات والبرامج التدريبية.
متابعة تنفيذ البرامج والدورات التدريبية
إعداد خطة سنوية لعقد الدورات والبرامج التدريبية واإلعالن عنها بالوسائل المختلفة.

الخطط التدريبية المستقبلية:
تسعى كلية العلوم واآلداب بشرورة إلى فتح قناة االتصال مع المجتمع المحلي من خالل إقامة دورات وبرامج تدريبية سواء للقطاع
الحكومي أو الخاص أو حتى على مستوى االفراد
الجهات المستفيدة من البرامج التدريبية:
 أعضاء هيئة التدريس (الطالب والطالبات) الخريجون اإلداريوناإلدارات التالية:
أوال :اإلدارات الحكومية وتشمل:
 التربية والتعليم.8
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 المعاهد مراكز التدريب المستشفيات المدنية والعسكرية. البلديات. مكاتب الضمان االجتماعي. الجوازات. الجمارك. حرس الحدود وأجهزة األمنثانيا :الشركات والمؤسسات وتشمل :
 شركة الكهرباء. شركات االتصاالت. المياه والصرف الصحيالجزء الثالث :منهجية إعداد الخطة
يأتي وضع خطة استراتيجية لخدمة المجتمع بكلية العلوم واآلداب بشروره في سياق توجه جامعة نجران نحو إرساء قواعد األسلوب العلمي
للتخطيط المستقبلي الذي يتالءم وتطلعات الجامعة ،وإحداث تغيير شامل يرتقي بمساهماتها في خدمة المجتمع المحلي.

آلية العمل :

 -1قامت لجنة الخدمة المجتمعية بالتعاون مع فرع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بشرورة باإليعاز لألقسام األكاديمية بالكلية لتحديد
االحتياجات المجتمعية والبيئية من خالل إعداد وتصميم استمارة وتوزيعها.
 -2قامت الوحدات واألقسام بحصر اإلسهامات التي يمكن أن تقدمها للمجتمع المحلي من خالل تفريغ المساهمات على النموذج المعد لذلك
مسبقاً.
تم جمع الجداول المعدة من األقسام األكاديمية ،حيث تبين بأن هناك خطط للمساهمة المجتمعية في مختلف األقسام األكاديمية في الكلية
حيث تقوم بدور فعال.
9
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جماالت املشاركة خبدمة اجملتمع يف كلية العلوم واآلداب بشرورة

م

الفعالية

جمال املساهمة

1

البرامج التدريبية

-المجال اإلداري

2

المؤتمرات

3

المحاضرات التوعوية

4

االتفاقيات

5

المبادرات

6

التبرعات

المجال الصحيالمجال الحاسوبيالمجال التعليميالمجال الهندسي

10
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م
1

7

البحث العلمي

8

المؤلفات

9

النشرات واألدلة

10

االستشارات

األهداف االسرتاتيجية للخدمة اجملتمعية للجامعة للعام اجلامعي 1440/1439ه
إقامة شراكة استراتيجية مع القطاعين العام والخاص من أجل تطوير المجتمع

2

تلبية احتياجات المجتمع داخل الجامعة وخارجها

3

إعداد الكوادر البشرية والقيادات التربوية الواعية

4

المساهمة في حل مشكالت المجتمع المحلي

5

نشر الثقافة والمعرفة والوعي ألفراد المجتمع المحلي.

6

مواجهة متطلبات التنمية الشاملة
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مؤشرات اإلجناز خلطة جلنة خدمة اجملتمع يف كلية العلوم واآلداب بشرورة للعام اجلامعي1440/1439ه

مؤشر اإلنجاز

م

 1قائمة باالحتياجات المجتمعية
2

عدد الدورات

3

خطابات رسمية

م

مؤشر اإلنجاز

4

عدد الورش

م مؤشر اإلنجاز
7

التقارير

 5عدد المحاضرات  8عدد النشرات
 6قائمة بالحضور

9

استبانات

مؤشر اإلنجاز

م

مؤشر اإلنجاز

م

مؤشر اإلنجاز

م

10

محاضر االجتماعات

13

صور

16

عقد اتفاقيات

11

حقائب تدريبية

14

مطويات

17

عناوين بحوث

12

توثيق فعاليات

15

بحوث منشورة

18

كشوفات بالحضور

خطة خدمة اجملتمع بكليــــة العلـــوم واآلداب بشــــرورة للعام اجلامعي  1440 – 1439هــ
تم اشتقاق األهداف نتيجة التحليل للخطة االستراتيجية للخدمة المجتمعية للجامعة للعام ال جامعي40/39ه

المخـــــــــــــــــــــــــــــرج

األنشطة التنفيذية

م

الهدف

12

زمن التنفيذ

مسؤول
التنفيذ

مؤشر االنجاز
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تلبية احتياجات المجتمع داخل الجامعة وخارجها

2

إقامة شراكة استراتيجية مع
القطاعين العام والخاص من أجل
تطوير المجتمع

1

عقد شراكة مجتمعية بين كلية
العلوم واآلداب يشرورة وبعض
المؤسسات في القطاعين العام
والخاص

التواصل مع بعض المؤسسات إلقامة عقد شراكة.
عقد اتفاقية شراكة مع الجهة ذات العالقة.إعداد قائمة بالبرامج التدريبيةتجهيز الحقائب التدريبية.تنفيذ دورات تدريبية.-تقييم الدورات

تسويق نتائج األبحاث ذات الصلة .1إعداد دراسة عن احتياجات المجتمع المحيط من قبل
بقضايا المجتمع ونشرها للمجتمع
لجنة خدمة المجتمع
المحلي.
 .2تصميم استبيان لتحديد تلك االحتياجات التي يجب أن
تشملها لجنة خدمة المجتمع بالكلية.
 .3تحكيم االستبانة من لجنة القياس والتقويم ومن ث ّم
تنفيذها وتحليلها .
 .4كتابة تقرير عن تحديد االحتياجات المجتمعية
وترتيبها طبقا لألولوية .
 .5إعداد خطة لخدمة المجتمع بناء علي تقرير تحديد
االحتياجات بالتعاون مع األقسام العلمية بالكلية
.6اإلعالن عن خطة خدمة المجتمع علي شبكة
المعلومات
13

خالل العام الجامعي
1440/1439

لجنة خدمة
المجتمع
بالكلية+
األقســـــام
العلميــــــــة

وجود عقودشراكة اتفاقيات بين
الكلية وبعض
المؤسسات
محاضراجتماعات
قائمة بالبرامجالتدريبية

استبانة احتياجاتالمجتمع المحلي
محرم +صفر +ربيع
األول 1440هـ

لجنــــة القياس
خطة معتمدةوالتقويم +
لجـــــنة خدمة لخدمة المجتمع
ومعلنة على الموقع
المجتمع
االلكتروني للكلية
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إعداد الكوادر البشرية والقيادات
التربوية الواعية

3

عقد شراكات مع القطاع العام
والخاص لتنمية الموارد البشرية
إعداد برامج تدريبية موجهةللجهات ذات العالقة.

نشر ثقافة العمل التطوعي
المساهمة في حل مشكالت المجتمع المحلي.

4

 .1حصر دورات تدريبية لتطوير الموارد البشرية
بالقطاعين العام والخاص.
 .2عقد دورات تدريبية موجهة للجهات ذات العالقة. .

1440/3،4،5هـ

 .3إعداد قاعدة بيانات للمشاركات المجتمعية المقدمة من
قبل الكلية

عمل محاضرات توعوية ودورات.إقامة ورش عمل. -إقامة معارض.

14

طوال العام الدراسي
1440/1439
يحدد زمن التنفيذ من
قبل لجنة خدمة
المجتمع

الحقائب التدريبيةلدورات الموارد
لجنة خدمة
البشرية.
المجتمع
وثائق تنفيذ+
الدورات (كشوف
األقســـــام
أسماء المتدربين،
العلميــــــــة
الحقائب التدريبية،
صور فوتوغرافية،
شهادات تقدير
وتميز.
األقسام العلمية -أسماء المشاركين.
و لجنة خدمة -مطويات.
لوحات إعالنية.المجتمع
قائمة بالبرامج
التدريبية
والمحاضرات
التوعوية وورش
العمل.
المخاطباتالرسمية.
قائمة البرامج
التدريبية
والمحاضرات
التوعوية وورش
العمل باألعمال
التطوعية.
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نشر الثقافة والمعرفة والوعي
ألفراد المجتمع المحلي.

5

.1تحديد االحتياجات التدريبية ألفراد المجتمع المحلي.

تطوير منظومة البرامج التدريبية
والتأهيلية ألفراد المجتمع
المحلي.
.3تقويم البرامج التدريبية

.2إعداد قائمة بالبرامج التدريبية ألفراد المجتمع المحلي.

المشاركة في الفعاليات
المجتمعية

6

مواجهة متطلبات التنمية الشاملة

 حث أعضاء هيئة التدريسعلى ربط المقررات الدراسية
باحتياجات المجتمع

.4نشر ما تم إنجازه على موقع الجامعة االلكتروني.

.1مشاركة منسوبي الكلية في الفعاليات والمناسبات
االجتماعية :اليوم الوطني ،يوم المرور الخليجي ،موسم
الحج والعمرة
حصر المشكالت المجتمعية وعمل قائمة بها.حصر المقررات ومشاريع التخرج ذات العالقةبالمجتمع المحلي.
-ورش عمل لطالب الكلية لتفعيل قيم المواطنة.

ترسيخ قيم المواطنة الصالحة
داخل الكلية وخارجها

توجيه الطلبة للبحث في قضايا تحل مشاكل المجتمعواحتياجات المجتمع.
تنظيم برامج تدريبية للمؤسسات  -تحديد االحتياجات التدريبية.توفير المادة العلميةالعامة والخاصة وتنفيذها بما
محاضرة حول مفهوم األمن الفكري للمجتمع المحلي.يحقق متطلبات التنمية الشاملة
-.محاضرات توعوية حول أخالقيات العمل
نشر ثقافة المعرفة لدى الطالب
والخريجين.

15

خالل العام الدراسي
1440هـ

قائمة بالدوراتالتدريبية.
قائمة أسماءلجنة خدمة
الفعاليات.
المجتمع،
األقسام العلمية -قائمة الحضور
شهادات الحضورنشرات توعوية.-صور ووثائق.

7-2
لجنة خدمة المجتمع+
1440/هـ األقسام العلمية بالكلية
خالل
العام
الدراسي
1440هـ

قائمة بعدد البرامج
واألنشطة المقدمة.
عدد الورش.عدد الدورات.
عدد المحاضرات.تقارير عدد اللقاءاتالميدانية.
عدد النشراتواألدلة.
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تم تصميم استمارة وتوزيعها على األقسام األكاديمية وبعد ذلك قامت الوحدات واالقسام بحصر اإلسهامات التي يمكن أن تقدمها للمجتمع المحلي
من خالل تفريغ المساهمات على النموذج المعد لذلك مسبقاً ،ثم جمع الجداول المعدة من األقسام األكاديمية ،حيث تبين بأن هناك خطط للمساهمة
المجتمعية في مختلف األقسام األكاديمية في الكلية ،وتم حصر المساهمات بالجداول أدناه
خطط خدمة اجملتمع الواردة من األقسام العلمية البنني والبنات للعام اجلامعي 1440/1439هـ

أوال :قسم الدراسات اإلسالمية

أوالً :البحث العلمي

م

عنوان البحث

 1خدمة المجتمع وأهميتها
في ضوء نصوص الشرع
2

موقف الحوثيين من
المعتزلة

م

عنوان الدورة التدريبية

اهلدف
تعزيز قيمة خدمة
المجتمع لدى الطالب
ومنسوبي الكلية
بيان فساد عقيدة طائفة
الحوثية

اسم املقدم

الربيد االلكرتوين

اجلهات املشرتكة

الفئة املستهدفة
الطالب والقراء
والباحثين

اليوجد

د.عبد الواسع بن يحيى
األزدي

dr.a.alwasa.777@gm
ail.com

طالب العلم

ال يوجد

د .عبد الحافظ أحمد طه

dhafez76@yahoo.co
m

ثانياً :الدورات التدريبية
الهدف

 1تقريب علم الفرائض

التعريف بعلم الفرائض

 2تنمية مهارة التالوة
والتجويد

التعرف على أحكام
التجويد وكيفية تطبيقها
عند قراءة القرآن

الفئة المستهدفة
الطالب والمجتمع
ومعلمي المدارس
معلمو التالوة والتجويد
بالمدارس وحلقات
التحفيظ
16

الجهات
المشتركة
عمادة خدمة
المجتمع
عمادة خدمة
المجتمع

اسم المقدم

البريد االلكتروني

د .حسن بن أحمد
السميري
د  /عبد المحسن أحمد
محمد علي

hasan.alsomairi14
35@gmail.com
Dr-

ali72@hotmail.com
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لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

3

مهارات التدريس في
الحلقات القرآنية

 4أسس البحث العلمي في
العلوم الشرعية واإلنسانية
تعريف الطالب على
5
الموسوعات العلمية
اإللكترونية وطرق اإلفادة
منها
قواعد وضوابط تربية
6
األبناء في ضوء الكتاب
والسنة وهدي سلف األمة
م

عنوان الندوة العلمية

 1إصالح ذات البين
 2ذم الغلو وأهمية الرفق
واالعتدال في ضوء عقيدة
أهل السنة والجماعة
 3كيف تتوضأ وتصلي كما
صلى النبي صلى هللا عليه
وسلم

التعريف بأبرز مهارات
معلم القرآن

طالبات معهد الفرقان

عمادة خدمة
المجتمع

د.أم أيمن البشير

maha.f.alsubaie@gma
il.com

التعريف بأبرز أسس
البحث العلمي في
العلوم الشرعية
واإلنسانية
تعريف الطالب على
الموسوعات العلمية
اإللكترونية

طالب الكلية ومنسوبي
الكلية

قسم الدراسات
نادي قسم
الدراسات
االسالمية
قسم الدراسات
نادي قسم
الدراسات
االسالمية
عمادة خدمة
المجتمع

د.عبد الواسع بن يحيى
األزدي

dr.a.alwasa.777@gma
il.com

الشيخ سعيد بن مدرك
الصيعري

sssa1411@gmail.co
m

د .إسماعيل طاهر عزام

ismail.azzam@yaho
o.com

التعريف بأسس تربية
األبناء

طالب الكلية

طالب المدارس الثانوية

ثالثاً :الندوات العلمية
الهدف
تنمية السلوك اإليجابي
لدى الطالب ومنسوبي
الكلية
نشر قيم االعتدال
والوسطية
تعريف الطالب بواجبات
واركان وسنن الوضوء
والصالة بصورة تطبيقية

اسم المقدم

البريد االلكتروني /رقم
الجوال
hasan.alsomairi1435
@gmail.com

الجهات المشتركة

الفئة المستهدفة

الطالب ومنسوبي
الكلية

قسم الدراسات
اإلسالمية

د .طالب بن أحمد
الهمامي

taleb869@gmail.com

الطالب ومنسوبي
الكلية

قسم الدراسات
اإلسالمية

د .محمد محمد معافى
المهدلي

moafa12@hotmail.com

قسم الدراسات
اإلسالمية

الطالب ومنسوبي
الكلية
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4

كيف تختار تخصصك ؟

5

اإلخالص في الطاعات
والعبادات وأثره على
سلوك الفرد المسلم
الجوال أخالق وآداب

7

اليوم العالمي للمرأة

طالب الصف
الثالث الثانوي
بمدرسة جرير

عمادة خدمة
المجتمع

د  /عبد المحسن أحمد
محمد علي

Dr-ali72@hotmail.com

طالب الكلية

قسم الدراسات
االسالمية

الشيخ علي بن إبراهيم
فاخر

aef1407@gmail.com

تعريف الشباب بآداب
استخدام الجوال

طالب المدارس
الثانوية

بيان اهتمام االسالم
بالمرأة وتكريمه لها

منسوبات الكلية
والمجتمع الخارجي

عمادة خدمة
المجتمع
مكتب التعليم
بشروره
عمادة خدمة
المجتمع

د .عبد الحافظ أحمد طه

dhafez76@yahoo.com

 8أخالق طالب العلم

بيان أخالق طالب العلم

الطالب ومنسوبي
الكلية

قسم الدراسات
االسالمية

د .غادة عبد الرحيم
أ .ريم علي النهدي
طالبات نادي قسم
الدراسات اإلسالمية
د .أحمد علي عبد
الحميد

maha.f.alsubaie@gmail.co
m

ahmedhafz8888@yahoo
.com

 9نماذج من دالئل النبوة
قديمها وحديثها

تعزيز قيم االنتماء
لإلسالم وبيان معجزات
النبي صلى هللا عليه
وسلم

الطالب ومنسوبي
الكلية

قسم الدراسات
االسالمية

د.عبد الواسع بن يحيى
األزدي

dr.a.alwasa.777@gmail.co
m

6

م

عنوان الورشة

االسبوع الثقافي تحت
1
شعار ( من يحقق حلمي؟)

إرشاد طالب المرحلة
الثانوية إلى كيفية
اختيار التخصص
الجامعي المناسب له
التوعية بأهمية اإلخالص
في العبادات

رابعاً :ورش العمل

الهدف

الفئة المستهدفة

الجهات المشتركة

اسم المقدم

البريد االلكتروني /رقم
الجوال

تنمية مهارة التخطيط
والتنفيذ للمشاريع العلمية

عدد من مدارس
المتوسطة والثانوية

عمادة خدمة
المجتمع  +مكتب

د .غادة عبد الرحيم
أ .ريم علي النهدي

maha.f.alsubaie@gmail.
com

18

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry Of Higher Education
Najran University
College of Science & Arts – Sharowrah
Quality Assurance Unit
Community Service Committee

كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

العامة (متوسطة تحفيظ
القرآن الكريم،
المتوسطة األولى،
المتوسطة الثانية،
ثانوية تحفيظ القرآن
الكريم ،الثانوية األولى،
الثانوية الثانية)

التعليم بشروره -
بنات

طالبات نادي قسم
الدراسات اإلسالمية

2

ملتقى الفرق التطوعية

التحفيز على العمل
التطوعي المتنوع

الخريجات
والطالبات المهتمات
بالعمل التطوعي

قسم الدراسات
االسالمية

1

برنامج ثقافي وترفيهي

تثقيف وترفيه العامالت
والممرضات بالمستشفى
العسكري بشروره

العامالت
والممرضات
بالمستشفى
العسكري بشروره

د .مها السبيعي
منسقة لجنة خدمة
المجتمع بقسم
الدراسات اإلسالمية
د .غادة عبد الرحيم
أ .ريم النهدي
وطالبات نادي قسم
اللغة اإلنجليزية
بإشراف أ .علياء
الكربي
وطالبات نادي قسم
الدراسات اإلسالمية

عمادة خدمة
المجتمع
مكتب الصحة
بشروره
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maha.f.alsubaie@gmail.
com

maha.f.alsubaie@gma
il.com
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ً
ثانيا :قسم الرتبية ورياض األطفال-بنين

أوالً :البحث العلمي
م
1

الجهات المشتركة

الفئة
الهدف
عنوان البحث
المستهدفة
مدى ممارسة طالب المرحلة الثانوية التعييرف علييى مييدى ممارسيية طييالب طيييييييييييييييييييييالب إدارة تعليم شرورة
فيييييي محافظييييية شيييييرورة للمهيييييارات المرحلة الثانوية في محافظة شرورة المرحلييييييييييييييية
الحياتييية المتعلقيية بمقييررات األحييياء للمهارات الحياتية المتعلقة بمقيررات الثانوية
األحياء من وجهة نظرهم .
من وجهة نظرهم

أسم المقدم

البريد االلكتروني

د .هيييييييذال بييييييين Abo_turky
@hotmail.co
عبيد الفهيدي
m

2

السييلوك االجتميياعي لييدى طلبيية كلييية التعيييرف عليييى السيييلوك السيييائد ليييدى
طلبة الكلية
العلوم واآلداب بشرورة
دور جامعية نجييران فييرع شييرورة فييي التعرف على دور فرع جامعة نجيران
في خدمة المجتمع المحلي
خدمة المجتمع ال محلي
دور مييييدير المدرسيييية الثانوييييية فييييي التعييرف علييى الييدور المييأمول لمييدير
المدرسة في تفعيل األنشطة.
تفعيل األنشطة الالصفية

د .هشيييييام بنيييييي hishamkalaf
@yahoo.com
خلف
د .هشيييييام بنيييييي hishamkalaf
@yahoo.com
خلف
د .هشيييييام بنيييييي
خلف

5

واقييييييع المسيييييياءلة لييييييدى القيييييييادات -التعييييييرف علييييييى واقييييييع ممارسيييييية
المدرسييية فييي مييدارس التعليييم العييام
المسيياءلة لييدى قييادة مييدارس التعليييم
وآلياتها التربوية
العام بمحافظة شرورة

Dr_mohammed
@magableh
yahoo.com

3
4

20

طيييالب الكليييية جامعة نجران
بنين وبنات
أعضيياء هيئيية جامعة نجران
التدريس
معلميييييييييييييييييييي إدارة تعليم بشرورة
المرحلييييييييييييييية
الثانوية
قييادة وقائييدات إدارة التعلييييييييييييييييييييم د .محميييد قاسيييم
المقابله
ميييييييييييييييييدارس بشرورة
التعليييييم العييييام
بشرورة
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 -التعييرف علييى درجيية ممارسيية قييادة

0540846644

وقائيييييدات للمسييييياءلة فيييييي المجيييييال
اإلداري والفني.
6

القييدرة التنبؤييية لمصييادر قييوة القائييد التعرف على مصيادر قيوة القائيد ليدى قييادة وقائييدات إدارة التعلييييييييييييييييييييم د .محميييد قاسيييم Dr-
_mohammed
المقابله
علييى فاعلييية اتخيياذ القييرار لييدى قييادة قييادة المييدارس فييي محافظيية شييروره ميييييييييييييييييدارس بشرورة
أ.عبيييييييييييييدالقادر @magableh
التعليييييم العييييام
ميييييدارس التعلييييييم العيييييام بمحافظييييية من وجهة نظرهم.
yahoo.com
عتوم
 -2التعرف على فاعليية اتخياذ القيرار بشرورة
شروره
لييييدى قييييادة المييييدارس فييييي محافظيييية
0540846644
شروره.

ثانياً :الدورات التدريبية
م

عنوان الدورة التدريبية

الفئة
الهدف
المستهدفة
يتوقييع ميين المتييدرب فييي نهاييية البرنييامج المعلمين
أن :
 -1يتعييرف علييى طريقيية الييتعلم التعيياوني
وكيفية تطبيقها .
 -2يتعييرف علييى طريقيية الييتعلم التبييادلي
وكيفية تطبيقها.

1

التدريس الفعال

2

دور المعلييييم فييييي تقييييويم سييييلوك تنمية مهارة تقويم السلوك لدى المعلم
الطالب
21

المعلمين

الجهات المشتركة

أسم المقدم

البريد االلكتروني

إدارة التربييييييييييييييييييية د .هيييييييذال بييييييين Abo_turky
@hotmail.co
والتعليييييم بمحافظيييية عبيد الفهيدي
m
شرورة

إدارة التربية
والتعليم بمحافظة
شرورة

د .عيييييوض بييييين
عبدهللا المنكاع
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يييييتقن الطالييييب مهييييارات تسيييياعده علييييى طيييييييييييييييييييييالب
المرحلييييييييييييييية
التفوق الدراسي
الثانوية
يتعييرف المعلييم علييى أهييم مهييارات تنمييية المعلمين
التعلم.

3

مهارات التفوق الدراسي

4

تنمية مهارات التعلم

5

االستذكار الجيد

يتعرف على مبادئ االستذكار الجيد

6

القيادة المدرسية الفعالة

يتوقييع ميين المتييدرب فييي نهاييية البرنييامج قيييادة ميييدارس
التعليييييم العييييام
أن :
بشرورة
 -1يتعرف على مواصفات قائيد المدرسية
الفعال .
 -2الكفاييييييات اإلداريييييية والفنيييييية لقائيييييد
المدرسة

7

المشرف التربوي الفعال

-1التعييييرف علييييى مواصييييفات المشييييرف المشييييييييييرفون إدارة لتعليم
بمحافظة شرورة
التربويون
التربوي الفعال
-2مهام وواجبات المشرف التربوي.

8

االبييييداع فييييي اختيييييار التخصييييص يييتقن الطالييب مهييارات اختيييار التخصييص طيييييييييييييييييييييالب إدارة التعليم
المرحلييييييييييييييية بمحافظة شرورة
الجامعي ورسم معالم المستقبل
الجامعي
الثانوية

طالب الثانوية

22

إدارة التربية
والتعليم بمحافظة
شرورة
إدارة التربييييييييييييييييييية
والتعليييييم بمحافظيييية
شرورة
إدارة التربييييييييييييييييييية
والتعليييييم بمحافظيييية
شرورة
إدارة التربييييييييييييييييييية
والتعليييييم بمحافظيييية
شرورة

د.عيييييوض بيييييين
عبدهللا المنكاع
ا .د عبيييييييييييييييييده
الحميري
د .حمادة خليفة
Drد .محميييد قاسيييم
_mohammed
المقابله
@magableh
yahoo.com
0540846644
Drد .محميييد قاسيييم
_mohammed
المقابله
@magableh
yahoo.com
د .محميييد قاسيييم
المقابله

0540846644
Dr_mohammed
magableh@y
ahoo.com
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رابعاً :ورش العمل
م

عنوان الورشة

الهدف

1

مهارات معالجة المعلومات

2

مهارات تصميم الخريطة الذهنية

ـ التعريف بمهارات معالجة
المعلومات (التذكر  ،التلخيص ،
تدوين المعلومات).
ـ تطبيق تلك المهارات في الحياة
المدرسية.
ـ التعريف بمهارات تصميم الخريطة
الذهنية.
ـ تطبيق تلك المهارات في الحياة
المدرسية.

3

مهارات القراءة السريعة

4

قواعد النجاح

طالب
ـ التعريف بمهارات القراءة السريعة.
المرحلة
ـ تطبيق تلك المهارات في الحياة
الثانوية
المدرسية.
طالب الثانوية
يتعرف على مهارات النجاح في
الحياة

5

دور المختبر في تدريس

توظيف المختبر وتفعيله ليخدم
أهداف مقرر العلوم

معلمي العلوم

6

تنمية مهارات التفكير و التعلم

ترسيخ مهارات التفكير والتعلم لدى
المعلمين وذلك لحث الطلبة على

معلمين

23

الفئة
المستهدفة
طالب
المرحلة
الثانوية

الجهات المشتركة

أسم المقدم

إدارة التربية
والتعليم بمحافظة
شرورة

د .حسين علي
الجلحوي

البريد االلكتروني/
رقم الجوال
@Algalhwy71
gmail.com

طالب
المرحلة
الثانوية

إدارة التربية
والتعليم بمحافظة
شرورة

د .حسين علي
الجلحوي

@Algalhwy71
gmail.com

إدارة التربية
والتعليم بمحافظة
شرورة
إدارة التربية
والتعليم بمحافظة
شرورة
إدارة التربية
والتعليم بمحافظة
شرورة
إدارة التربية
والتعليم بمحافظة

د .حسين علي
الجلحوي

Algalhwy71@gmai
l.com

د .هشام بني
خلف
د.محمد
الصانع
أ.د عبده
الحميري

hishamkalaf@yah
oo.com
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كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

تطبيقها.
7

دمج تقنية الواقع المعزز بالكتاب
المدرسي

شرورة

توظيف تقنيات التعليم الحديثة داخل
الصف الدراسي .

المعلمين
بمدارس
شرورة

إدارة التربية
والتعليم بمحافظة
شرورة

د .هشام بني
خلف
د.سمير أحمد
قحوف

Kahouf.kahouf@gm
ail.com
جوال 0565381062:

قسم الرتبية ورياض األطفال-بنات

أوالً :البحث العلمي

م

عنوان البحث

الفئة المستهدفة

الهدف

الجهات المشتركة

أسم المقدم

البريد
االلكتروني

3

ثانياً :الدورات التدريبية
م

عنوان الدورة التدريبية

1

مداخل واستراتيجيات التعليم
البيئي

2

التواصل الرياضي

الهدف

الفئة المستهدفة

الجهات المشتركة

تزويد المعلمات بالمداخل واساليب
تضمين التعليم البيئي في مقررات التعليم
العام واالستراتيجيات المستخدمة.
تزويد المعلمات باألليات التواصل
الرياضي .

معلمات ومديرات

ادارة والتعليم

24

معلمات الرياضيات

ادارة والتعليم

أسم
المقدم
د.شمعة
الشقري
د.تقية
حزام

البريد
االلكتروني
Shymaalsal
h2020@gm
ail.com

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry Of Higher Education
Najran University
College of Science & Arts – Sharowrah
Quality Assurance Unit
Community Service Committee

كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

3

لغة اإلشارة األكاديمية لمعلمات
المعاقين سمعيا ً

4

لغة اإلشارة األكاديمية ألمهات
المعاقين سمعيا ً

5
6
7
8
10

تحسن مهارات استخدام الحاسب
االلي (برامج ميكرو سوفت)

استثارة معلمات المعاقين سمعيا ً
وتعريفهن باللغة األكاديمية المعتمدة
داخل المملكة العربية السعودية للتدريس
بها داخل قاعات الدرس .
استثارة امهات المعاقين سمعيا ً
وتعريفهن باللغة األكاديمية المعتمدة
داخل المملكة العربية السعودية
ليساعدوا أطفالهن في بيوتهن بعد اليوم
الدراسي
تحسين مهارات استخدام الحاسب االلي
(برامج ميكرو سوفت)

كيفية عمل االستبانات
االلكترونية
اضطرابات النطق والكالم

تعريف بالية عمل االستبانات والمجاالت
المستخدمة
التعريف باضطرابات الكالم والنطق
واساليب عالجها.

االرشاد النفسي ألسر ذوي
االحتياجات الخاصة

توضيح اهمية االرشاد النفسي لآلسر
ذوي االحتياجات الخاصة

طريقك االجتياز اختبار قياس-
رياض االطفال

التعريف بأساليب
المقدمة في االختبار

وأنواع

االسئلة

د .نجالء
فتحي

0543206611

امهات المعاقين
سمعيا ً

ادارة والتعليم+
مركز التنمية
االجتماعية

د .نجالء
فتحي

0543206611

خريجات

مركز التنمية
االجتماعي +كلية
العلوم واآلداب

د .شيماء
عبد
الرحمن

مشرفات

ادارة التربية
والتعليم
ادارة التربية
والتعليم

د .إسراء
حسنين
د .إسراء
حسنين

امهات

مركز التنمية
وادارة التربية
والتعليم
مركز التنمية
+الكلية

د .نجالء
البقيمي

معلمات المعاقين
سمعيا ً

معلمات

خريجات القسم

رابعاً :ورش العمل
25

ادارة والتعليم

ا .غدي ال
عامر
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كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

م
1

الهدف

عنوان الورشة
الكفايات المهنية للخريجات قسم رياض االطفال
الواقع والمأمول

تقييم مخرجات قسم
رياض االطفال

الفئة المستهدفة

الجهات المشتركة

مشرفات ومعلمات
رياض االطفال

ادارة والتعليم

أسم المقدم

البريد االلكتروني/
رقم الجوال

أعضاء
القسم

ً
ثالثا :اللغة العربية-بنات

أوالً :البحث العلمي

م

عنوان البحث

الفئة المستهدفة

الهدف

الجهات المشتركة

أسم المقدم

البريد االلكتروني

1

ثانياً :الدورات التدريبية

م

عنوان الدورة التدريبية

1

كيف تكون متحدثا بارعا

2

كيف تكتب بحثا علميا اكاديميا

الهدف

الفئة المستهدفة

تدريب الطالبات على أساليب
الخطاب الجيد وحسن
التعامل مع اآلخرين
تدريب الطالبات على كيفية
عمل بحث علمي بطريقة
صحيحة

طالبات الكلية

د .زينة حسين
القحطاني

طالبات الكلية

د .زينة حسين
القحطاني

26

الجهات المشتركة

أسم المقدم

البريد االلكتروني
Dr.zainah.h.q
@hotmai.co
m
Dr.zainah.h.q
@hotmai.co
m
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كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

3

محاضرة عن الخط العربي

4

لغة بال أخطاء ( كتابة الهمزة في
أول الكلمة ووسطها وآخرها )

تدريب الطالبات على كتابة
الخطوط العربية بطريقة
صحيحة
تدريب الطالبات على كتابة
الهمزات بطريقة صحيحة

5
م

طالبات الكلية

أ  .رفعة سالم
الهمامي

Rfah55@hot
mail.com

ثالثاً :الندوات العلمية
عنوان الندوة العلمية

1

اليوم العالمي لليتيم ( من هو اليتيم
الحقيقي(

2

اليوم العالمي لحقوق االنسان
(مفهوم الرفق وفوائدة وثمراته في
المجتمع المسلم )

3

اليوم العالمي لصحة النفسية (
اضطرابات النطق والكالم وعالقتها
باالضطرابات النفسية).

4

طالبات الكلية

د .نجيه محمد
الفرماوي

Lamis9907
@gmail.com

اليوم العالمي لحقوق االنسان (
حقوق الطفل في اإلسالم )

الهدف

الفئة المستهدفة

الجهات المشتركة

أسم المقدم

التعرف على معنى اليتم
الحقيقي  ،ومواساة
األيتام في ذلك اليوم
التعرف على المفهوم
الحقيقي لحقوق اإلنسان
 ،ومدى اهتمام اإلسالم
بتفعيلها .

طالبات المدارس
بشروره ،و للشئون
االجتماعية بشروره
طالبات المدارس
بشروره

مدارس الطالبات
بشروره

د .زينة حسين
القحطاني

البريد االلكتروني/
رقم الجوال
Dr.zainah.h.q
@hotmai.com

التعرف على العوامل
المؤثرة على الصحة
النفسية ألبنائنا الطالب ،
وكيفية تجنبها ،
ومعالجتها بطريقة
صحيحة .
التعرف على المفهوم
الحقيقي لحقوق اإلنسان
 ،ومدى اهتمام اإلسالم

طالبات المدارس
بشروره

مدارس الطالبات
بشروره ،ولهيئة
األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
بشروره
مدارس الطالبات
بشروره  ،و
للمستشفى العام
بشرورة

د .زينة حسين
القحطاني

Dr.zainah.h.q
@hotmai.com

د .زينة حسين
القحطاني

Dr.zainah.h.q
@hotmai.com

د .نجيه محمد
الفرماوي

Lamis9907@g
mail.com

طالبات المدارس
بشروره
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مدارس الطالبات
بشروره  ،ولهيئة
األمر بالمعروف
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كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

بتفعيلها .
5
6

اليوم العالمي لليتيم ( خير خلق هللا
" محمد صلى هللا عليه وسلم " ولد
يتيما ً )
اليوم العالمي لليتيم ( أثر المعلم في
بناء شخصية اليتيم )

7

اليوم العالمي للصحة النفسية (
االرشاد النفسي وعالقته بالذات )

8

اليوم العالمي لحقوق االنسان (
حقوق المرأة )

التعرف على معنى اليتم
الحقيقي  ،ومواساة
األيتام في ذلك اليوم
التعرف على معنى اليتم
الحقيقي  ،ومواساة
األيتام في ذلك اليوم
التعرف على العوامل
المؤثرة على الصحة
النفسية ألبنائنا الطالب ،
وكيفية تجنبها ،
ومعالجتها بطريقة
صحيحة .
التعرف على المفهوم
الحقيقي لحقوق اإلنسان
 ،ومدى اهتمام اإلسالم
بتفعيلها .

طالبات المدارس
بشروره
طالبات المدارس
بشروره
طالبات المدارس
بشروره

طالبات المدارس
بشروره

ً
رابعا :اللغة االجنليزية-بنني

أوالً :البحث العلمي
28

والنهي عن المنكر
بشروره
مدارس الطالبات
بشروره  ،وللشئون
االجتماعية بشروره
مدارس الطالبات
بشروره  ،وللشئون
االجتماعية بشروره
مدارس الطالبات
بشروره ،
وللمستشفى العام
بشرورة
مدارس الطالبات
بشروره  ،ولهيئة
األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
بشروره

أ .متعبة حساني
أ  .رفعة سالم
الهمامي

toto980@hotm
ail.com
Rfah55@hotm
ail.com

 -1د .نفيسة مريود nafisafaki@gm
ail.com
 -2نعمات محجوب
nimat.saeed@h
سعيد
otmail.com
 -3عفاف محمد
Om.hashim05
سالم الحسين
@giml
أ  .خزينة سليمان
@Zoon5225
عوض الصيعري hotmail.com
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كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

م

عنوان البحث

3

التحليل اللغوي ألخطاء الكتابة لدى
طالب قسم اللغة االنجليزية – جامعة
نجران

م

عنوان الدورة التدريبية

1

الترجمة العملية –
دورة ألعضاء هيئة التدريس
بالكلية
اساسيات اللغة االنجليزية

3

تدريس اللغة التواصلية  :النظرية
والتطبيق
دورة في اللغة االنجليزية

2

4
5

اساسيات استخدام المكتبة الرقمية وقواعد
بياناتها

م

عنوان الورشة

1

الخطوات المتبعة في الكتابة واعداد
االبحاث

الهدف

الفئة المستهدفة

الجهات
المشتركة

طالب قسم اللغة
االنجليزية

أسم المقدم

البريد
االلكتروني

د .عارف علي الذيباني

daibany2@yah
oo.com

ثانياً :الدورات التدريبية

الهدف

الفئة المستهدفة

أسم المقدم

الجهات
المشتركة

البريد االلكتروني

د .عارف علي الذيباني
أ.

الموظفون
طالب واعضاء هيئة
التدريس بالقسم
تنمية شباب شرورة

فرج أحمد الهمامي

faalhamami@gm
ail.com

د .الحاجي الشيخ كانجي

cheikh.kandji@y
ahoo.fr

زاهر موسى

Struggler41@hot
mail.com

أ.

طالب الكلية – جميع االقسام

daibany2@yah
oo.com

د .ابراهيم الفوزان

Alfozan82@h
otmail.com

رابعاً :ورش العمل
الهدف

الفئة المستهدفة
طالب واعضاء
هيئة التدريس
بالقسم
29

الجهات المشتركة

أسم المقدم
د .عامر محمد
البلولي

البريد االلكتروني/
رقم الجوال
alblolyamir83
@gmail.com
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كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

ً
خامسا :قسم الكيمياء-

م

عنوان البحث

3

الفالفونويدات المضادة لألورام
ونشاطها البيولوجي على صحة
االنسان

م

عنوان الدورة التدريبية

الهدف

الجهات
المشتركة

جميع األهلي

أسم المقدم

البريد
االلكتروني

د .حسن محيس

ثانياً :الدورات التدريبية
الهدف

1
م

أوالً :البحث العلمي
الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

الجهات المشتركة

أسم المقدم

البريد
االلكتروني

ثالثاً :الندوات العلمية
عنوان الندوة العلمية

الهدف

الفئة المستهدفة

1

30

الجهات المشتركة

أسم المقدم

البريد
االلكتروني /رقم
الجوال
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كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

رابعاً :ورش العمل
م

عنوان الورشة

الهدف

الفئة المستهدفة

الجهات المشتركة

أسم المقدم

1

زيارة طالبات المدارس لمعرض
الكيمياء حياتي

التعريف و التثقيف
العلمي

طالبات المدارس

2

المخترع الصغير

تنمية المواهب والقدرات
العلمية

طالبات المدارس

طالبات قسم
الكيمياء بالكلية
وطالبات المدارس
طالبات القسم
وطالبات المدارس

قسم الكيمياء
طالبات واعضاء

31

أعضاء وطالبات
قسم الكيمياء

البريد
االلكتروني /رقم
الجوال
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كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

ً
سادسا :الرياضيات
أوالً :البحث العلمي

م
1

عنوان البحث
Finite element method
With (mixed and
)Neumann
Boundary conditions

الهدف
المشاركة في مؤتمر

الفئة المستهدفة
---

الجهات المشتركة
جامعة الملك عبد
العزيز

البريد
أسم المقدم
االلكتروني
Pinkflowe Eman Alkathiri
@r201022
hotmail.co
m
05307798
40

2

ثانياً :الدورات التدريبية
الهدف

م

عنوان الدورة التدريبية

1

اختيار التخصص الجامعي

مساعدة خريجو المرحلة
الثانوية على اختيار
التخصص السليم المناسب
لقدراتهم

2

دورة كفايات المعلمين "
تخصص رياضيات "

تمكين حملة بكالوريوس
تخصص الرياضيات من

الفئة المستهدفة
خريجو المرحلة
الثانوية

بكالوريوس
تخصص
32

الجهات المشتركة

أسم المقدم
أ.عدنان عائض
المالكي

أ.عدنان عائض
المالكي

البريد
االلكتروني
Adnanup@hotm
ail.com
05051843
95
Adnanup@hotm
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3

دورة تحديد األهداف

استرجاع اساسيات
الرياضيات وتطوير مهارتهم
الرياضية
مساعدة الطالبات على وضع
هدف والتخطيط الصحيح
للوصل له

الرياضيات
طالبات كلية العلوم
واآلداب بشرورة

وحدة األنشطة
الطالبية كلية العلوم
"شطر الطالبات"

ا .ايمان الكثيري

ail.com
05051843
95
Pinkflowe
@r201022
hotmail.co
m
05307798
40

ثالثاً :الندوات العلمية
م

عنوان الندوة العلمية

الفئة المستهدفة

الهدف
رفع قدرات معلمي
الثانوية في اساليب حل
المشكالت

1

اسلوب حل المشكالت

2

Applications of Nonlinear
إيصال الفكرة في طريقة
Systems:
 The competing species andالبحث العلمي المبتدئ
the predator-prey modles

الجهات المشتركة

أ.عبدالماجد خميس
نور

معلمي المرحلة
الثانوية
الطالبات
+
أعضاء هيئة
التدريس

أسم المقدم

قسم الرياضيات

ا .ايمان الكثيري

البريد
االلكتروني /رقم
الجوال
Abmgd_88
@yahoo.co
m
0558371856
Pinkflower2
01022@hot
mail.com
0530779840

3

رابعاً :ورش العمل

م

عنوان الورشة

الهدف

الفئة المستهدفة
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الجهات المشتركة

أسم المقدم

البريد
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1

القيادة الفاعلة

اعداد قادة متميزين
لقيادة أندية النشاط

عدنان عائض
المالكي

مشرفي األندية من
الطالب بكلية العلوم
واآلداب بشرورة

خامساً :المؤتمرات

م

عنوان المؤتمر

الهدف

الفئة المستهدفة

الجهات المشتركة

أسم المقدم

1

مؤتمر جامعة الملك عبد العزيز

التعرف على قراءة
األبحاث في المؤتمرات

-----

جامعة الملك عبد
العزيز

ا.ايمان الكثيري

االلكتروني /رقم
الجوال
Adnanup@hotmail
.com
0505184395
البريد
االلكتروني /رقم
الجوال
0530779840

2

أية مجاالت أخرى
م

عنوان المبادرة /الخدمة المجتمعية

1
محاضرة بعنوان "اهمية الرياضيات
في الحياة"

الهدف
مساعدة الطالب على
فهم أهمية الرياضيات
واستخداماتها في حياتهم
العمليّة

الفئة المستهدفة
طالب المدارس
الثانوية

الجهات المشتركة

أسم المقدم
د .أنور باسيف

البريد
االلكتروني /رقم
الجوال
dr.anwar09
@yahoo.co
m

053126637
8
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ً
سابعا :قسم احلاسب اآليل
البننيالرقم
1

اسم المساهمة
الذكاء االصطناعي
مقدمة في الحاسب

2
3
4
5

فيجوال بيسك

نوع المساهمة

مسؤول التنفيذ

نشاط طالبي و
مجتمعي

د 0أبراهيم
الوائلي

نشاط طالبي و
مجتمعي

د 0خالد العالية

التعليم اإللكتروني

نشاط طالبي +
خرجين
نشاط بالكلية

شبكات الجوال واالنترنت

نشاط مجتمعي

د .محمد مهدي
د 0أحمد العطاب

د  0عادل
يوسف

الفئة المستهدفة
الطالب +
المهتمين بمجال
الذكاء
االصطناعي
الطالب +
المهتمين بمجال
امن المعلومات
الطالب+
خرجين
الطالب
الطالب+
المهتمين بمجال
شبكات الحاسب
35

مدة التنفيذ

موعد التنفيذ

مكان التنفيذ

 2ساعات

1440-7-13

نادي الحاسب

 3ساعات

1440-7-6

معمل \ نادي الحاسب

 4ساعات

1440-5-10

معمل \ نادي الحاسب

 2ساعات

1440-1-22

معمل \ نادي الحاسب

 2ساعات

1440-5-3

معمل \ نادي الحاسب

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry Of Higher Education
Najran University
College of Science & Arts – Sharowrah
Quality Assurance Unit
Community Service Committee

كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

7

البرمجة بالغة جافا

نشاط طالبي +
خرجين

أ 0أرشاد

ASP.NET
8

د.عوض علي

نشاط عام
( SPSSالتحليل اإلحصائي)

9

أ 0محمد عيد
نشاط للكلية

مبدعون 3
خاص بالكلية

10

جميع أعضاء و
عضوات هيئة
التدريس

الطالب+
خرجين
الطالب +
مهتمين بتصميم
المواقع
الطالب
+أعضاء هيئة
تدريس
المجتمع
بشرورة

 4ساعات

1440-3-8

معمل \ نادي الحاسب

 4ساعات

1440-3-1

معمل \ نادي الحاسب

 3ساعات

1440-5-16

لمدة  2شهر

معمل \ نادي الحاسب
مواقع متفرقة

البنات
الرقم
1
2
3
4

اسم المساهمة
برامج إدارة المراجع
البحثية
أحدث تطبيقات الحاسوب
والتكنولوجيا
معالجة بيانات األقمار
الصناعية
مقدمة في الـ ASP.Net

نوع
المساهمة
نشاط بالكلية
نشاط مجتمعي

نشاط مجتمعي
نشاط طالبي
ومجتمعي

مسؤول
التنفيذ

الفئة
المستهدفة

د .خديجة
العيدروس
أ .هبة
عبدالمنعم +
أ .بدور ساتي
د .ريهام
عبدالوهاب
د .خديجة
العيدروس

أعضاء هيئة
التدريس
طالبات المرحلة
المتوسطة
طالبات المرحلة
المتوسطة
طالبات الكلية +
المهتمين بتصميم
المواقع
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مدة التنفيذ

موعد التنفيذ

مكان التنفيذ

 3ساعات

1440-2-9هـ

قاعة الورش

ساعتين

يتم تحديده
الحقا

قاعة الورش

ساعتين

يتم تحديده
الحقا
الفصل الثاني

 4ساعات

قاعة الورش
معمل الحاسب 1

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Ministry Of Higher Education
Najran University
College of Science & Arts – Sharowrah
Quality Assurance Unit
Community Service Committee

كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
وحـــــدة التطـــــوير والجـــــــودة
لجنة خــــدمـــــة المـجـتـمـــــع

5

برنامج الـ  :Excelبعض
المهارات التي يحتاجها
عضو هيئة التدريس

نشاط بالكلية

د .خديجة
العيدروس

أعضاء هيئة
التدريس

 3ساعات

وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

37

الفصل الثاني

قاعة الورش

