المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
وكالة الجامعة للتطوير والجودة
ادارة المسؤولية االجتماعية

الخطة التشغيلية إلدارة المسؤولية االجتماعية
للعام الجامعي  1441-1440هـ

م

المحور

1

التوعوي

الهدف

المؤشر

المشروع

قيمة المستهدف
لعام ()1441-1440

-1نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية ودورها

-عدد البرامج والفعاليات التي نفذتها إدارة المسؤولية

الفعال في نماء المجتمعية.

االجتماعية.

 -2ورش عمل مختلفة لتحديد احتياجات

– عدد ورش العمل التي نفذتها اإلدارة.

 4برنامج

 4ورشة عمل

المجتمع وطرح برامج مجتمعية.

مبادرة التوعية بالمسؤولية
االجتماعية.

 - 3إقامة شراكات مجتمعية مع مؤسسات
حكومية وخيرية.

– عدد الشراكات المجتمعية مع مؤسسات المجتمع
المختلفة.
– عدد قنوات التواصل المستحدثة.

 – 4إنشاء قنوات تواصل إجتماعية لتكون
نافذة للخدمات المقدمة من قبل اإلدارة.
– عدد الخدمات المقدمة على المنصة للمجتمع.
 – 5إنشاء منصة إلكترونية على شبكة

 2شراكة

 1وسيلة تواصل

اإلنترنت تتيح خدمات اإلدارة للمجتمع.
– عدد الفرص التطوعية المتاحة للطلبة

50

 – 6زيادة عدد الفرص التطوعية المتاحة
للطلبة.

–عدد المتطوعين

 30متطوع

– عدد الساعات التطوعية

 120ساعه

 – 7حصر الطلبة المتطوعين.
 – 9عدد برامج األيام العالمية التي أقامتها اإلدارة مع
 – 8زيادة عدد الساعات التطوعية لكل

فئات المجتمع المختلفة

فرصة.

.

 8برامج

 – 9تفعيل األيام العالمية بإستحداث برامج
ومبادرات بالتعاون مع فئات المجتمع
المختلفة.
 –1حث الطلبة على فعل الخير وتلمس

 – 1عدد الوجبات التي تم توزيعها

 200وجبه

إحتياجات الفقراء والمساكين كواجب ديني
مبادرة إفطارك علينا

2

الديني
دورات تدريبية بالتعاون مع وحدة
التوعية الفكرية

واخالقي

-2عدد المتطوعين

 – 2إستحداث فرص تطوعية لمنسوبي

 – 3عدد الساعات التطوعية

 90ساعه

الجامعة

 – 4عدد الفرص التطوعية

40

 – 1عدد الدورات التدريبة

 3دورات

 -1تعزيز مفهوم االعتدال والوسطية

 40متطوع/ـه

لدى طلبة الجامعة
 -2إستحداث فرص تطوعية لمنسوبي

دورة االسعافات االولية بالتعاون
المركز الطبي الجامعي أو الكليات
الصحية بعنوان (بيننا ُمنقذ)
بالجامعة لمجموعة من المؤسسات
الحكومية والخيرية وجهات الجامعة
المختلفة.

3

الصحي

1
2
3

 – 2عدد الفرص التطوعية
 – 3عدد المتطوعين

10
 20متطوع/ـه

الجامعة

 – 4عدد الساعات التطوعية

 إكتساب الطلبة مهارات جديدة تنميقدراتهم الفردية
– تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية
لدى الطلبة
إستحداث فرص تطوعية لمنسوبي
الجامعة

 -1عدد الساعات التدريبية

 3ساعات

 –2عدد المستفيدين

30مستفيد/ـه

 -3عدد الفرص التطوعية

5

-1
المشاركة في فعاليات االيام الصحية
العالمية.
-2

 40ساعة

10
1

 -عدد المتطوعين

2

– عدد الساعات التطوعية

المساهمة في توعية الطلبة بأهم – عدد الطلبة المشاركين في فعاليات األيام الصحية

 20ساعه
 40طالب/ـه

األسباب ،األعراض ،العالج

– عدد البرامج الخاصة باأليام الصحية

وطرق الوقاية منها

– عدد الساعات التطوعية

 4برامج

المساهمة في توعية المجتمع

– عدد الفرص التطوعية

 30م

المحلي عبر إقامة برامج

15

توعوية في األماكن العامة
والمنتزهات
-3

إستحداث فرص تطوعية
لمنسوبي الجامعة

التنسيق مع جمعية أكناف الخيرية
في إطار الشراكة المجتمعية الحالية.

 – 1إقامة ورش عمل لمنسوبي الجمعية في

– عدد ورش العمل المقامة

مجاالت اإلدارة ،والصحة النفسية ،تنمية

– عدد المستفيدين

الموارد المالية

– عدد الساعات التطوعية

 5ساعه

 – 2إستحداث فرص تطوعية لمنسوبي

– عدد الفرص التطوعية

5

1
 10مستفيدين

عقد إتفاقية شراكة مع دار المالحظة
االجتماعية

االجتماعي
4
مبادرة – أنتم قدوة -في اليوم
العالمي للمعلم

الجامعة

– عدد المتطوعين

 – 1إقامة برنامج رياضي وترفيهي

– عدد المستفيدين من البرنامج

 5متطوع/ـه
15

 – 2إقامة دورات تدريبية لنزالء الدار

-

عدد الدورات التدريبية

 – 3إستحداث فرص تطوعية لمنسوبي

-

عدد الفرص التطوعية

15

الجامعة

-

عدد المتطوعين

 10متطوع

-

عدد الساعات التطوعية

 3دورات

 - 1القيام بزيارة لمدارس التعليم العام وتقديم

-

عدد الزيارات

الهدايا لهم

-

عدد الفرص التطوعية

-

عدد المتطوعين

 5متطوع

-

عدد الساعات التطوعية

 20ساعه

 – 2إستحداث فرص تطوعية لمنسوبي

 3زيارات
6

الجامعة

5

التربوي

6

البيئي

التنسيق مع ادارة التعليم بمنطقة
الباحة إلتاحة الفرصة للمعلمين
لالستفادة مما تقدمة الجامعة.

فعالية بيئتي مظهري

-

عدد الدورات التدريبية

-

 3دورات

-

عدد الفرص التطوعية

-

6

-

عدد المتطوعين

-

 6متطوع/ـه

-

عدد الساعات التطوعية

-

 6ساعات

 –1التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة و

-

عدد المواقع التي تم تنظيفها

-

 2موقع

األماكن العامة والمنتزهات

-

عدد الفرص التطوعية

-

20

-

عدد المتطوعين

-

 15متطوع/ـه

-

عدد الساعات التطوعية

-

 80ساعه

-1التوعية بأهمية الغطاء النباتي ومخاطر

-

عدد الدورات التدريبية

-

 3دورات

قطع األشجار.

-

عدد الشتالت التي تم زرعها أثناء المبادرة

-

 100شتله

 – 1دورات تدريبية قصيرة لمنسوبي التعليم

مبادرة – الباحة الخضراء

المشاركة في فعاليات اليوم الوطني
للمملكة العربية السعودية.

االمن السيبراني

7

الوطني

-2زراعة االشجار داخل الحرم الجامعي وفي

-

عدد الفرص التطوعية

-

 30فرصه

االماكن العامة.

-

عدد المتطوعين

-

 30متطوع/ـه

-

عدد الساعات التطوعية

-

 100ساعه

-

عدد الفعاليات التي ساهمت اإلدارة بالمشاركة

-

1

فيها

-

 60فرصه

-

عدد الفرص التطوعية

-

 55متطوع/ـه

-

عدد المتطوعين

-

-

عدد الساعات التطوعية

 – 1رفع مستوى المواطنة واالنتماء عبر
المشاركة في احتفاالت اليوم الوطني

-1التصدي للحمالت المغرضة ضد مملكتنا

-

عدد الدورات التدريبية

-

 1دوره

الغالية عبر دورات تدريبية في مجال األمن

-

عدد الفرص التطوعية

-

 5فرصه

السيبراني.

-

عدد المتطوعين

-

 5متطوع/ـه

-

عدد الساعات التطوعية

-

 10ساعات

-

عدد اللقاءات واألمسيات

-

1

المختلفة بالمملكة العربية السعودية .

-

عدد األنشطة والفعاليات

-

 3انشطه

 -2تقديم أنشطة وفعاليات تمثل كل

-

عدد الفرص التطوعية

-

 15فرصه

-

عدد المتطوعين

-

 10متطوع/ـه

-

عدد الساعات التطوعية

-

 30ساعه

-1زيادة التوعية بأهمية ممارسة الرياضة

-

عدد البرامج

-

 2برنامج

ودورها الصحي والنفسي واالجتماعي عبر

-

عدد الفرص التطوعية

-

 6فرصه

برامج رياضية.

-

عدد المتطوعين

-

 12متطوع/ـه

-

عدد الساعات التطوعية

-

 36ساعه

 -1التعرف على ثقافات المناطق
مبادرة -أبناء وطن واحد

منطقة من مناطق المملكة

حملة توعوية بعنوان
– الرياضة للجميع

 8الرياضي

مبادرة – جامعتنا تمشي

 - 1سير طويل يقام في المدينة الجامعية تتاح

-

عدد المشاركين في المبادرة

-

 50مشارك/ـه

فيه الفرصة لمشاركة جميع منسوبي الجامعة

-

عدد الفرص التطوعية

-

 50فرصه

للمساهمة في نشر ثقافة رياضة المشي.

-

عدد الساعات التطوعية

-

يتم تحديدها الحقا

يتم تحديدها الحقا

التعاون مع الكليات ،العمادات،
إدارات الجامعة.

 9ما يستجد

الخدمات التي يتم طلبها من
المؤسسات الحكومية أو الخيرية من
خالل موقع المسؤولية االجتماعية.

يتم تحديدها الحقا

يتم تحديدها الحقا

 50ساعه

