
أفضل الممارسات المتميزة لجامعة شقراء 
والتعليم المستمرخدمة المجتمع بعمادة 

هـ١٤٣٩/١٤٤٠



والمستمرخدمة المجتمـــــع والتعليم :      اسم العمادة ※

بيانات مقدم 
العرض 

شقراء:      محافظــة ※
)البنات-البنين (:      الشطر المشارك بالعمادة ※

بدرية عبدالعزيز النويصر/أ:      مقدم العرض اسم  ※

balnowaise@su.edu.sa:      البريد االلكتــــروني  ※



األدلة اإلجرائية

الممارســـة المتميزة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمـــــر 
بجامعة شقراء



فكرة عامة عن الممارسة 

الدليل اإلجرائي

88
77

66

١١

55

22
33

44

حيث قامت . هاالعمادة مما يتماشى مع معايير الجودة ومتطلباتأهداف عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إلى االرتقاء والتميز في تحقيق تسعى •
نهجية للعمل والتي ربما تمثل م) بكافة أقسام ووحدات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر( االجرائية لضبط إجراءات العمل األدلة العمادة بإعداد 

.الموحد لتكامل األهداف بإدارات وكليات جامعة شقراء
  
 ل منسوبي عمادةاألدلة االجرائية تسير الجهود بصورة عشوائية وتنحرف عن مسارها السليم، ومن خالل هذا كله يمثل اتباع تلك المنهجية من قببغير •

. خدمة المجتمع تيسيراً للجهود وتحديداً للهدف حيث يحدد المسؤوليات واألدوار ومنهجية المسار واألهداف



:اهداف الممارسة 

التنسيق والتعاون مع كافة الجهات 
1

2
3

4
5

6
المعوقات وإيجاد الحلول على التغلب 

تطوير العمليات اإلدارية 

 توضيح وتوحيد مسار العمل وإجراءاته

االلتزام والتكامل بين معايير االعتماد المؤسسي

 ٢٠٣٠برؤية المرتبطة وضع األهداف والمبادرات  والبرامج 
 االستراتيجية للجامعةواألهداف 



3
2

عمادة خدمة المجتمع هداف أ1
والتعليم المستمر

٢٠٣٠رؤية 

الجامعة هداف أ
االستراتيجية

م وحدات خدمة المجتمع والتعلي
المستمر في الكليات

7
6

برامج و مبادرات5
وفعاليات وأنشطة

معايير الجودة

أدلة إجرائية 

4

مرجعيات تنفيذ 
أفضل ممارسة 

:في العمادة



نماذج من األدلة اإلجرائية



مشاركة وحدات خدمة المجتمع 
بكليات الجامعة في تنفيذ 

مبادرات الخطة التشغيلية في 
خدمة المجتمع

المشاركة الفاعلة للجهات ذات 
العالقة بخدمة المجتمع في 

تفعيل خطة المشاركة 
المجتمعية من خالل مهام 
وأنشطة واضحة ومتنوعة

مشاركة الوحدات المختلفة 
بإدارات الجامعة في تنفيذ 
مبادرات خدمة المجتمع

التنسيق مع المؤسسات 
الحكومية واألهلية في النطاق 

الجغرافي للجامعة لتنفيذ 
مبادرات الخطة التشغيلية في 

خدمة المجتمع

مشاركة الجهات التي ترتبط 
ومذكرات تفاهم مع باتفاقيات 

الجامعة في تنفيذ دورها في 
خدمة المجتمع

االتفاقيات التعاون تحديد 
ومذكرات التفاهم الالزمة 

والمقترح تنفيذها تدعيماً لتنفيذ 
مبادرات الخطة التشغيلية في 

خدمة المجتمع





إتاحة الفرصة ألرباب العمل 
 والهيئات المهنية للمشاركة في

تخطيط وتطوير األداء 
المؤسسي والبرامجي ودعم 

أنشطتها

تفعيل الشراكة 
المجتمعية

تشجيع هيئة التدريس 
والموظفين والطالب على 

التعاون مع مؤسسات المجتمع 
والهيئات العلمية والمهنية 

المختلفة والعمل التطوعي على 
المستويين المحلي والدولي

تقديم المبادرات واألنشطة 
ة التثقيفية والتوعوية والخدمي

التي تلبي احتياجات المجتمع 
المحلي

تقديم برامج التطوير المهني 
ي والتعليم المستمر بما يسهم ف
تلبية احتياجات المجتمع

اإلتاحة للمجتمع فرصة 
االستفادة من مرافقها 

مثل (ومصادرها المختلفة 
المكتبة، والمالعب الرياضية، 
)والقاعات الدراسية، والمعامل

ة تقديم برامج ومبادرات تشاركي
متنوعة مع المجتمع تسهم في 

تنمية ريادة األعمال والمشاريع 
الرائدة



21310 418

عدد المستفيدينعدد المدربينعدد الجهات المشاركة  الدورات التدريبية 

: مع إدارة التعليم بشقراء والدوادمي والقويعية : الشراكة المجتمعية 
ختلفةنفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مجموعة من البرامج التدريبية بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية مع جهات م  

خطاب مدير 
 تعليم الدوادمي

جداول الشراكة 
مع ادارات 

التعليم

الموافقة خطاب 
على برنامج 

تدريبي

خطاب مدير 
ةتعليم القويعي



الحي المتعلم 
بشقراء

مركز التدريب
بادارة تعليم 

الشقراء

قسم التدريب 
واالبتعاث 
بالقويعية

عدد الممستفيدات
٢٩ 

عدد الممستفيدات
١٧٨

عدد الممستفيدات
١٤٨

عدد الممستفيدات
٢٨

الشراكة بين الجامعة 
وإدارة التعليم

إدارة التعليم 
بالدوادمي 

معلمات رياض (
)األطفال



توجيه خطابات للجهات  
المعنية للشراكة

تنفيذ شراكة مجتمعية 
–مذكرة تفاهم –اتفاقيات (

)شراكات

موافقة الطرفين

صياغة بنود االتفاقية

عرضها على 
القانونيةالجهات 

قويمالتنفيذ والمتابعة والت

موافقة الجهات المختصة

اتفاقيات التعاونتوقيع 



برنامج التربية 
السلسة

برنامج القراءة 
الجهرية

حملة التوفير 
واإلدخار

عدد الممستفيدات
٤٩٤

عدد الممستفيدات
٣١٤

عدد الممستفيدات
عدد الممستفيدات٥٢

٤٤

الشراكة بين الجامعة  
واللجنة النسائية لتنمية المجتمعية

بمنطقة الرياض 

برنامج منار

مع تقرير الشراكة 
اللجنة النسائية

حصائية االتفاقية إ



مخاطبة االجهات ذات العالقة  
ومؤسسات المجتمع لتحديد 
البرامج التدريبية المقترح 

تنفيذها 

يبيتدرتنفيذ برنامج  

اعتماد البرامج التدريبية في 
ضوء الخطة التشغيلية لعمادة 

خدمة المجتمع

التنسيق مع المدربين والجهات 
بال التي ستقوم بالتدريب واستق

الحقائب التدريبية العتمادها

اإلعالن عن البرنامج والبدء في 
التسجيل والقبول

تنفيذ البرامج التدريبية
في ضوء قرار مجلس عمادة 
خدمة المجتمع والتعليم المستمر

استطالع آراء المستفيدين 
وتقويم البرنامج التدريبي

خطة تحسين في ضوء نتائج 
التقويم



   ٣٨١= عدد المستفيدين 
١٨= عدد الدورات 

نمو مجتمع صحي

برنامج االسرة الفاعلة 

برنامج مجتمع حيوي

 ّ برنامج كن واعيا

٢٩٥= عدد المستفيدين 
١٠= عدد الدورات 

٩١٨= عدد المستفيدين 
١٧= عدد الدورات 

٧٤= عدد المستفيدين 
٣= عدد الدورات 

:مجموع المستفيدين 
١٦٦٨

عدد المحافظات 
:المستفيدة

٦



تصميم أدوات القياس
االستبيانات والمقاييس

قياس جودة البرامج التي  
تنفذها عمادة خدمة 

المجتمع 

علىتطبيق أدوات القياس 
ً عينة  الدراسة إلكترونيا

اإلحصائيالتحليل 

النتائج

إجراء تصحيحي

خطط التحسين

التحسينتعميم خطط 
األقسام والوحدات على 

المختصة



التطلعات المستقبلية في ضوء قياس رضى المستفيد

.إنشاء مراكز تدريب لعمادة خدمة المجتمع 

.تحفيز أعضاء هيئة التدريس للمشاركة المجتمعية 

. التحول للتدريب اإللكتروني

. تفعيل موقع العمادة في الموقع اإللكتروني في الجامعة

٠١.عقد اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع الحكومية واألهلية

٠٢

٠٣

٠٤

٠٥



 المشارك الفريق أعضاء
الممارسة تنفيذ في

رضا محمد نبيل أبو شادي / د

) البناتشطر (

بدرية النويصر / أ

وكيلة عمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر

محمد الشهراني / د

وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم 
المستمر

عبد هللا المطوع / د

عميد عمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر

إسالم عبدالقادر النمر / د

) شطر البنين(



خالص الشكر والتقدير 


