التقرير السنوي لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لعام 4141/4141هـ
تم مساندة عمادة التطوير والجودة في تقديم البرامج التدريبية لمنسوبي الجامعة من قيادات أكاديمية وإدارية وأعضائ هيئة تدريس وموظفين بحيث بلغ
إجمالي الدورات المقدمة هو (  ) 07برنامج تدريبي وعدد المتدربين بلغ (  ) 5071متدرب
ملخص عدد الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية القصيرة التي نفذتها الجامعة وعدد المتدربين فيها
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دّزٗ الهامربدج يف احلاضب اآللٕ
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ملخص عدد الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية الطويلة التي نفذتها الجامعة وعدد المتدربين فيها

عدد الدورات والبرامج الطويلة (
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) متدرب ومتدربة

 4/7الدبلومات
مت إىشاء ّحدٗ الدبلْمات بعنادٗ خدم٘ اجملتنع ّالتعلٔه املطتنس مع بدآ٘ الفصل الدزاضٕ الثاىٕ مً العاو اجلامعٕ ٍ1432/1431ـ ،حٔث مت عكد
اتفاقٔ٘ تعاٌّ بني جامع٘ جنساٌ ّالصيدّم اخلريٖ االجتناعٕ َٓدف ٍرا االتفام إىل تدزٓب  300طالب ّطالب٘ مً الشسحي٘ املطتَدف٘ يف ختصصات خمتلف٘،
ميَا دبلْو تكئ٘ الربدل٘ ّقْاعد البٔاىات ـ ـ دبلْو تطبٔكات احلاضب اآللٕ  -دبلْو اللػ٘ اإلجنلٔصٓ٘– دبلْو احملاضب٘ ّدبلْو األعنال املصسفٔ٘ ّ ،تأتٕ ٍرِ
االتفاقٔ٘ ضنً جَْد عنادٗ خدم٘ اجملتنع ّالتعلٔه املطتنس يف دعه أبياء ّبيات األضس احملتاج٘ يف ميطك٘ جنساٌ.
 تتْىل ّحدٗ الدبلْمات مطؤّلٔ٘ تيظٔه ّإشساف الدبلْمات ّالدّزات املكدم٘ مً الصيدّم اخلريٖ االجتناعٕ ،حٔث ناىت مطؤّلٔ٘ الْحدٗ
نالتالٕ:
 .1إعداد اخلطط الدزاضٔ٘ للدبلْمات (اللػ٘ اإلجنلٔصٓ٘ ،احلاضب التطبٔكٕ ،تكئ٘ الربدل٘ ّقْاعد البٔاىات ،احملاضب٘ ،األعنال املصسفٔ٘  ،احلاضب
اآللٕ  ،املْازد البشسٓ٘ )
 .2إعداد ّصف جلنٔع مكسزات الدبلْمات.
 .3إىَاء متطلبات تطحٔل الطالب مثل (جتَٔص ملف الطالب ،تْقٔع عكْد الطالب ،التيطٔل مع الكبْل ّالتطحٔل ألىَاء مسحل٘ قبْل الطالب).
 .4التيطٔل مع الصيدّم اخلريٖ االجتناعٕ لكبْل ملفات ّعكْد الطالب.
 .5التيطٔل مع نلٔات اجلامع٘ لتْفري العدد املطلْب مً أعضاء ٍٔئ٘ التدزٓظ لتدزٓظ الطالب يف الدبلْمات.
 .6اإلشساف عل ٙضري العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ّاإلزشاد األنادميٕ للطالب.
 .7زصد دزجات الطالب عل ٙاليظاو األنادميٕ بالكبْل ّالتطحٔل.

حٔث بدأت ٍرِ الدبلْمات يف نل مً جنساٌ ّفسع شسّزٗ ( طالب ّ طالبات ) ننا يف اجلدّل املسفل :
و
1
2
3
4
5
6
7
8

الدبلْو
الرتبٔ٘ العاو
التْجُٔ ّاإلزشاد اليفطٕ
احلاضب التطبٔكٕ
اللػ٘ االجنلٔصٓ٘
تكئ٘ الربدل٘ ّقْاعد البٔاىات
األعنال املصسفٔ٘
علْو احلاضب اآللٕ
املْازد البشسٓ٘

مدتُ
ضي٘ ّاحدٗ
ضي٘ ّاحدٗ
ضي٘ ّاحدٗ
ضيتاٌ
ضيتاٌ
ضيتاٌ
ضيتاٌ
ضيتاٌ

املكس
جنساٌ –شسّزِ
جنساٌ
جنساٌ –شسّزِ
جنساٌ
جنساٌ –شسّزِ
جنساٌ
جنساٌ – شسّزِ
شسّزِ

ّحدٗ اإلزشاد األنادميٕ للطلب٘ امليتطبني
 تمذٌى انذوساد انتعشٌفٍخ نطهجخ االَتسبة ثسجىٌ َجشاٌ وعسٍش
 اإلششاف وانًشالجخ عهى االختجبساد انُهبئٍخ نطهجخ االَتسبة ثسجىٌ َجشاٌ وعسٍش
 انتصحٍح االنكتشوًَ الختجبساد طهجخ االَتسبة ثسجىٌ َجشاٌ وعسٍش

املطتفٔدٌّ
طالب–طالبات
طالب
طالب–طالبات
طالب – طالبات
طالب –طالبات
طالبات
طالب –طالبات
طالب – طالبات

خدمات اجلامع٘ ملؤضطات ٍّٔئات اجملتنع




















تًٍُخ لذساد لٍبداد انًجتًع انًحهً.
تستثًش انجبيعخ انًُبسجبد انذٌٍُخ واالجتًبعٍخ وانىطٍُخ نضٌبدح انشواثظ اإلَسبٍَخ ثبنًجتًع انًحهً.
تطىٌش يهبساد أفشاد انًجتًع انًحهً يٍ خالل ثشايجهب نهتعهٍى انًستًش.
تىجٍه انجحىث انتطجٍمٍخ نحم انًشكالد انتً تىاجه انًجتًع انًحهً.
تمذٌى االستشبساد نهمطبعٍٍ انعبو وانخبص.
انًشبسكخ فً انًُبسجبد انثمبفٍخ انتً ٌُظًهب انًجتًع.
االستمبء انحضبسي ثبنًجتًع انًحهً يٍ خالل إثشاص انمًٍخ انتبسٌخٍخ نهًُطمخ.
تعضٌض االَتًبء انىطًُ عٍ طشٌك عمذ انًحبضشاد وانُذواد وانًعبسض انًعضصح نزنك.
تفعٍم دوس انًستشفى انجبيعً نتهجً احتٍبجبد أثُبء انًُطمخ.
انًشبسكخ فً حم يشكالد انًجتًع انصحٍخ يٍ خالل إعذاد انذساسبد وانجحىث راد انصهخ.
فتح انتخصصبد انتً تتالءو يع احتٍبجبد انًجتًع وسىق انعًم.
تهٍئخ انطالة وانطبنجبد نالنتحبق ثمطبعبد انتىظٍف انًختهفخ فً انًجتًع انًحهً.
إكسبة انخشٌجٍٍ انًهبساد وانكفبٌبد انًطهىثخ نسىق انعًم.
عمذ وسش تذسٌجٍخ ألفشاد انًجتًع انًحهً تتعهك ثتًٍُخ اتجبهبتهى َحى يهُخ انتعهٍى وفك احتٍبجبد انًُطمخ.
تشكٍم فشق عًم تطىعٍخ يٍ انطهجخ وأفشاد انًجتًع انًحهً نتُظٍف انجٍئخ وانًحبفظخ عهٍهب.
تخصٍض يحبضشاد وَذواد دوسٌخ نهتىعٍخ ثبنجٍئخ وانًهىثبد انجٍئٍخ.
تىجٍه انطالة وانطبنجبد نهتخطٍظ انسهٍى الستثًبس أولبد فشاغهى وتىجٍه طبلبتهى اإلثذاعٍخ َحى خذيخ انًجتًع
تى تىلٍع عمىد استشبساد وتذسٌت ثٍٍ انجبيعخ و إيبسح يُطمخ َجشاٌ .
تى تذسٌت حبيهً انذثهىيبد انصحٍخ دوٌ انجبيعٍخ فً انتخصصبد انغٍش سشٌشٌخ فً انجبيعخ  ،واإلششاف عهى تذسٌجهى فً انًستشفى انجبيعً  ،ويستشفى انًهك
خبنذ ،ويستشفى انىالدح واألطفبل  ،ويستشفى انظبفش  ،ويستشفى حجىَب ،ويستشفى ثبس وٌذيب ،ويستشفى َجشاٌ انعبو

تفاعل اجملتنع مع ىشاطات اجلامع٘
 -1انًشبسكخ انفبعهخ يٍ أفشاد ويؤسسبد انًجتًع انًحهً فً كبفخ َشبطبد انجبيعخ.
 -2تمذٌى كبفخ انًمتشحبد انتً تسهى فً تفعٍم دوس انجبيعخ ثخذيخ انًجتًع.
 -3اإلثُبء عهى يب ٌمذيه كبدس انجبيعخ يٍ َشبطبد نتحفٍضهى وتشجٍعهى عهى انتطىٌش انًستًش.
 -4يتبثعخ يب تمىو ثه انجبيعخ يٍ َشبطبد وتمذٌى انُمذ انجُبء انزي ٌسهى فً انُهىض ثذوس انجبيعخ ثخذيخ انًجتًع.
 -5االستجبثخ انفبعهخ نهذساسبد انتً تمىو ثهب انجبيعخ يٍ خالل تعجئخ االستجبَبد وًَبرج حصش انًسبهًبد انًجتًعٍخ وإجشاء انًمبثالد انًجبششح نهحصىل عهى تغزٌخ
ساجعخ يٍ كبفخ أفشاد انًجتًع انًحهً حىل يب تمىو ثه انجبيعخ يٍ َشبطبد نخذيخ انًجتًع.

