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نبذة عن إدارة المسؤولية االجتماعية :
للمسؤولية االجتماعية دور أساسي في عمليات التنمية في المجتمع ،وتعد الضلع الثالث من
أضالع الرسالة األساسية لجامعة الباحة مع كال من التعليم ،والبحث العلمي وتساهم بشكل
مباشر في تحقيق رؤية المملكة العربية ال سعودية 0202والتي أحد محاورها الرئيسية
(وطن طموح ...مواطنه مسؤول).
بناء على تحليل  SWOTللخطة االستراتيجية للجامعة لعام ( )9301اتضح وجود ضعف في
برامج الشراكة المجتمعية ,وضعف مشاركة الجامعة في حل مشكالت المجتمع ,ومن هذا
المنطلق ولتحقيق رؤية  0202صدر قرار معالي مدير الجامعة أ.د عبد هللا بن يحيى الحسين
رقم  32919934وتاريخ  9332 / 6 / 0هـ بأنشاء إدارة المسؤولية االجتماعية والتي
تتضمن وحدتي الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي.
والتي من مهامها توثيق ،تنظيم ،وتطوير أنشطة وفعاليات إدارة المسؤولية االجتماعية التي
تقدمها الجامعة سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه ولمختلف الجهات ومؤسسات المجتمع
المحلي.
الخطة االستراتيجية للوحدة:
الرؤية:

عمل متميز في تقديم الخدمة االجتماعية والعمل التطوعي.
الرسالة:

تأصيل ممارسات الخدمة االجتماعية والعمل التطوعي المستمر بتقديم خدمات تعليمية،
تدريبية ،استشارية ،وبحثية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة.
األهداف:

لقد تم وضع أهداف إلدارة المسؤولية االجتماعي تتسق مع أهداف الجامعة االستراتيجية
(الهدف االستراتيجي السادس :بناء شراكات فاعلة مع المجتمع) ،ويتضح من الجدول التالي
مدى اتساق أهداف ادارة المسؤولية االجتماعية مع أهداف الجامعة االستراتيجية:
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إنشاء
منصة
تشجيع
تقديم
الكترونية
مؤسسات
استحداث
تحديد
البرامج
إلدارة
المجتمع
رفع
الهدف
حسابات
احتياجات
واألنشطة
المسؤولية
على عقد
الوعي
االستراتيجي
رسمية
المجتمع
التي
االجتماعية
التطوعي شراكات
تحقيق
السادس
للتواصل
من خالل
تهدف إلى
تسهم في
مع
لدى
الريادة في
للجامعة
االجتماعي
عمل
تفعيل
توعية
منسوبي الجامعة
المسؤولية
(بناء
مثل
دراسات
الشراكة
وتطوير
لتقديم
الجامعة
شراكات االجتماعية
(تويتر،
وأبحاث
المجتمعية
وتنظيم
برامج
وشرائح
فاعلة مع
فيس بوك،
تقوم بها
بين
الشراكة
المجتمع ومبادرات
المجتمع)
استغرام)
الجامعة
الجامعة
المجتمعية
نوعية
والمجتمع
والعمل
ومستدامة
التطوعي
االسهام في
تعزيز قيم
*
*
المواطنة
واالنتماء
تعزيز
التواصل
االعالمي
*
*
بين الجامعة
والمجتمع
بناء
شراكات
استراتيجية
*
*
*
مع
المؤسسات
المجتمعية
بناء
شراكات مع
القطاعات
*
*
ذات العالقة
لتدريب
الطالب
تقديم برامج
لتنمية
*
المجتمع
(صحية
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وتوعوية،
وتطوعية)
انشاء مركز
دعم
الخريجين
تفعيل ادارة
المسؤولية
االجتماعية
دعم
وتطوير
مركز
االبتكار
وريادة
األعمال

*

تحقيق الريادة في المسؤولية االجتماعية ،وتتحقق من خالل األهداف التالية:
 تقديم البرامج واألنشطة التي تهدف إلى تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجامعة
والمجتمع.
مؤشرات االداء
خطة سنوية لجميع
الكليات واالدارات.
تقرير سنوي عن
البرامج المقدمة.

خط االساس

المستهدف

الجهة المسؤولة
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9
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 رفع الوعي بالعمل التطوعي لدى منسوبي الجامعة وشرائح المجتمع.
مؤشرات االداء
عدد مطويات عن أهمية
المسؤولية االجتماعية
عمل ورش عمل حول
اهمية المسؤولية
االجتماعية.
محاضرات توعوية
حول المسؤولية

خط االساس

المستهدف

الجهة المسؤولة

2

9

ادارة المسؤولية االجتماعية

2

9

ادارة المسؤولية االجتماعية

2

9

ادارة المسؤولية االجتماعية

1

االجتماعية.
تسجيل عدد متطوعي
من منسوبي الجامعة
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 تشجيع مؤسسات المجتمع على عقد شراكات مع الجامعة لتقديم برامج ومبادرات
نوعية ومستدامة.
مؤشرات االداء
تفعيل الشراكات الحالية
مع المؤسسات المجتمعية.
زيادة عدد االتفاقيات مع
المؤسسات الخارجية.

خط االساس

المستهدف

الجهة المسؤولة

2

9

ادارة المسؤولية االجتماعية

1

92
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 تحديد احتياجات المجتمع من خالل عمل دراسات وأبحاث تقوم بها الجامعة
مؤشرات االداء
أبحاث في المجال الصحي.
أبحاث في المجال الصحي.
أبحاث في المجال البيئي.
أبحاث في المجال
االجتماعي.
أبحاث في المجال
االقتصادي.
أبحاث في المجال االمني.
أبحاث في المجال
التطوعي.

خط االساس
2
2
2

المستهدف
9
9
9

الجهة المسؤولة
ادارة المسؤولية االجتماعية
ادارة المسؤولية االجتماعية
ادارة المسؤولية االجتماعية

2

9

ادارة المسؤولية االجتماعية

2

9

ادارة المسؤولية االجتماعية

2

9

ادارة المسؤولية االجتماعية

2

9
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 إنشاء منصة الكترونية إلدارة المسؤولية االجتماعية تسهم في توعية ،تطوير ،وتنظيم
الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي.
مؤشرات األداء
انشاء منصة الكترونية
للمسؤولية االجتماعية.

خط االساس

المستهدف

الجهة المسؤولة

2

9

ادارة المسؤولية االجتماعية
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 استحداث حسابات رسمية للتواصل االجتماعي مثل (تويتر ،فيس بوك ،انستقرام).
مؤشرات األداء
ايميل خاص باإلدارة
حساب على تويتر
حساب على الفيس بوك
حساب سناب شات

خط االساس
9
2
2
2

المستهدف
9
9
9
9

الجهة المسؤولة
ادارة المسؤولية االجتماعية
ادارة المسؤولية االجتماعية
ادارة المسؤولية االجتماعية
ادارة المسؤولية االجتماعية

الهيكل التنظيمي إلدارة المسؤولية االجتماعية :
تعد المسؤولية االجتماعية واحدة من أهم ثالثة وظائف تقوم بها الجامعة والتي هي:
التعليم والتعلم ،البحث العلمي ،والخدمة االجتماعية والتي تتمثل في دور إدارة المسؤولية
االجتماعية  .ونظرا ألهمية دور المسؤولية االجتماعية فقد تضمن تحت ادارتها وهمتين
اساسيتين :االولى الشراكة المجتمعية ،والثانية العمل التطوعي .والرسم البياني التالي يوضح
الهيكلة الخاصة بالمسؤولية االجتماعية.
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منسوبي إدارة المسؤولية االجتماعية :

م
1

الموظف
د .سامي صالح سرحان
الزهراني

المسمى الوظيفي

المرتبة

عضو هيئة تدريس

أستاذ مساعد

متعاقد

متعاقد

مساعدة المشرف

السابعة

 2االستاذ يحيى سعيد احمد اليحيى
3

األستاذة سارة المانع

طبيعة العمل
مشرف إدارة المسؤولية
االجتماعية
مسؤول وحدة الشراكة
المجتمعية
مساعدة المشرف لشطر
الطالبات

مهام إدارة المسؤولية المجتمعية:
 -1متابعة تنفيذ األنشطة والفعاليات ذات العالقة بخدمة المجتمع ،والتحقق من مدى فعالة
تلك األنشطة من خالل التقييم.
 -2عقد لقاءات دورية مع أصحاب العالقة من مؤسسات المجتمع للتحقق من فعالية
األنشطة المقدمة ،باإلضافة إلى تحديد احتياجاتهم من األنشطة المجتمعية.
 -3اعداد خطة سنوية إلدارة المسؤولية االجتماعية والتنسيق بين الكليات بالجامعة
لتنفيذها وفقا لتخصصات تلك الكليات حتى تتسق مع تلك األنشطة والفعاليات
 -4التنسيق مع مختلف الكليات والمعاهد والمراكز واإلدارات داخل الجامعة لنشر ثقافة
المسؤولية االجتماعية  ،والقيام بمختلف األنشطة والفعاليات ذات العالقة بداخل
مجتمع الجامعة وخارجة .
 -5التنسيق مع مختلف الجهات في مجتمع الجامعة الخارجي بهدف بناء عالقات التعاون
والشراكة وتوفير التمويل والرعاية الالزمة للمبادرات والبرامج والفعاليات
 -6االشراف على اعداد وتجهيز المطبوعات المختلفة ذات العالقة بالتوعية وثقافة
المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع
 -7اقتراح البحوث والدراسات الخاصة بأدوار الجامعة في مجاالت عمل المسؤولية
االجتماعية وخدمة المجتمع
 -8تحقيق الجودة للخدمات المقدمة من المسؤولية االجتماعية التغذية الراجعة من
المستفيدين.
 -9بناء قاعدة بيانات متخصصة وشامله عن مختلف فعاليات وانشطة المسؤولية
االجتماعية
6

األشراف على تصميم وتطوير موقع الكتروني خاص بالمسؤولية االجتماعية
-11
وخدمة المجتمع ،ويكون متاح على موقع الجامعة االلكتروني
التنسيق مع مختلف وسائل األعالم داخل الجامعة وخارجها من أجل التعريف
-11
بمختلف الفعاليات واألنشطة وترسيخ ثقافة المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع
بالتنسيق مع إدارة العالقات العامة واالعالم
األعداد والتنظيم لعقد ورش عمل خاصة بالمسؤولية االجتماعية
-12
إعداد مختلف التقارير عن خطط وانشطة وانجازات المسؤولية االجتماعية .
-13

إجراءات وآليات العمل الخاصة بالمسؤولية االجتماعية :
أوال :البرامج المجتمعية المقدمة من قطاعات الجامعة أو منسوبي الجامعة المنفذة خارج
الجامعة:
يمكن تقسيم آليات العمل الخاصة بالمسؤولية االجتماعية الى ثالثة اقسام رئيسية:
 -1إجراءات وآليات تنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية

يف مقار إحدى

اجلمعيات اخلريية أو اجلهات احلكومية األخرى خارج اجلامعة ،واجلدول
التايل يوضح اخلطوات االجرائية لتنفيذ هذه الربامج.
البيان

خطة الربامج

 /برنامج واحد

اجلهة املسؤولة

إدارة الكلية

تفاصيل البيان

 إرسال طاالل للرفاارى إلار إدارة الرساوللية االجترلإيااةيتض اارل ال اال التعس ااي را ا الجه ااة الرةعي ااة لتعفي ااط طا ااة

البرارج (يفض ارسل برارج القسم اللاحد إلر األق ).
مشتمالت اخلطة

(ترفق مع خطاب
عميد الكلية)

إضل هيئة التدريس
الرعفط للبرعلرج

 السيرة الطاتية بلللغة الةربية. لسلئ التلاص (البريد اإللكترلعي – رقم الجلا ) -رقترح تعفيط الفةللية ليفتر إلر التللي:

(الةعلال – الهدى الةلم للفةللية – األهداى التفصايلية -
الفئة الرستهدفة – إدد الرستهدفيل – ركلل تعفيط الفةللية
– إدد( )2رلإاد لتعفياط الفةللياة -رتالبال
ل طاالرا الجلرةااة الجهاال

داط ا

داط لطلرا الجلرةة).
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تعفياط الفةللياة

الرقتاارح رفاالركتهل راال

موعد إرسال

خطة الربامج

إدارة الكلية

 قب تعفيط البرعلرج األل بردة ال تق إل فهر. -يفض إرسل برارج الكلياة بفاك إجراللي لقبا بداياة كا

من الكلية

فص دراسي إلر ل يكالل تالريأ ل برعالرج بةاد فاهر
رل لصل الطاة إلدارة تالير الفراكة الرجترةية.

املوافقات

إدارة الرسوللية

الرمسية داخل

االجترلإية

املوافقات

الجهة الرةعية

اجلامعة

الرمسية من

اجلهة املعنية
تقرير تنفيذ

رال لكللاة الجلرةاة للتاالير

 -يتم الحصل إلر الرلافقال

لطدرة الرجتر طال يلريل إر إلر األكثر.

رل الجهة الرةعية رل طال

 يتم الحصل إلر الرلافقلإدارة الجهة حسل ك إجراءا

إضل هيئة التدريس

الفعالية

الرعفط للبرعلرج

تسجيل الربنامج

الرفرى إلر ادارة

يتم إرسللهل بلإلضلفة إلر الررفقل

ك جهة.

إبر البريد اإللكترلعي إلدارة

تالير الفراكة الرجترةية Cpu@bu.edu.sa
 فلر اعتهلء تعفيط البرعلرج بغرض التلثي إلدراجهال ضارلرلا ااى الكليا ااة الرعفا ااطة السا ااتطدارهل فا ااي إرليا اال
بللجلرةة.

على قاعدة
اخلدمات

اجملتمعية

الرسوللية االجترلإية

التغطية اخلربية

إدارة الكلية

إصدار شهادات

إدارة الكلية

للفعالية

الجا االدة

 -تسجي البرعلرج بللقلإدة.

 يا ااتم إرسا االلهل إلا اار الررك ا ا الجا االرةي لالتصا اال لاالإا ااالمبللجلرةااة للتلجي ا لراال يل ا م التطاالط الااال م عحاال التغايااة

الطبرية إلر صفحة الجلرةة إلر اإلعترعا
إإااداد الطباار إضاالفة جري ا الجهاال

(يفضا إعاد

الرتةللعااة ر ا الكليااة

الرعف ا ا ااطة ر ا ا اال إر ا ا االدا سلادا ار الجلرة ا ا ااة الت ا ا ااي عس ا ا ااق
لفلرك فةليل في الفةللية).
التكريم /
احلضور

 للرفلركيل داطا الكلياة لطلرجهال ( إضالء هيئاة التادريس– االل -رلظفيل)

-

الرساتفيديل فةلياال رال عفاااة لفةلليال

الرعفط بهل العفلا.

8

الكليااة فاي الجهااة

 -2إجراءات وآليات تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية في مقار إحدى (المجمعات
التجارية –األماكن العامة) خارج الجامعة ،والجدول التالي يوضح الخطوات
االجرائية لتنفيذ هذه البرامج.
البيان

خطة الربامج

 /برنامج واحد

اجلهة املسؤولة

إدارة الكلية

تفاصيل البيان

 إرسال طاالل للرفاارى إلار إدارة الرساوللية االجترلإيااةيتضرل الل التعسي ر الجهل

الرةعية طلرا الجلرةة

لتعفيااط طاااة الب ارارج (يفض ا ارساال ب ارارج القساام اللاحااد
إلر األق ).
مشتمالت اخلطة

إضل هيئة التدريس

(ترفق مع خطاب

الرعفط للبرعلرج

موعد إرسال

إدارة الكلية

عميد الكلية)

 السيرة الطاتية بلللغة الةربية. لسلئ التلاص (البريد اإللكترلعي – رقم الجلا ) -رقترح تعفيط الفةللية ليفتر إلر التللي:

(الةعلال – الهدى الةلم للفةللية – األهداى التفصايلية -
الفئة الرستهدفة – إدد الرستهدفيل – ركلل تعفيط الفةللية

(تحدي ااد الرس االحة) – إ اادد ( )2رلإ ااد إل اار األقا ا تعفي ااط
الفةللية -رتالبل
-الجهل

خطة الربامج
من الكلية

تعفيط الفةللياة داطا

ل طالرا الجلرةاة

الرقترح رفلركتهل رل داط لطلرا الجلرةة).

 -قب تعفيط البرعلرج األل بردة ال تق إل فهريل.

 -يفض إرسل برارج الكلياة بفاك إجراللي لقبا بداياة كا

فص ا ا د ارس ا ااي إل ا اار ل يكا االل ت ا االريأ ل برع ا االرج بة ا ااد

ف ا ا ااهريل ر ا ا اال لص ا ا اال الطا ا ا ااة إلدارة تا ا ا االير الفا ا ا اراكة
الرجترةيااةو لطل ا الستصاادار رلافقاال

راال جهاال

رعيااة

رتةددة.
املوافقات

الرمسية داخل
اجلامعة

املوافقات

الرمسية من
إمارة الباحة

إدارة الرسوللية
االجترلإية
إرلرة البلحة لالجهل
الرسوللة

 -يتم الحصل إلر الرلافقال

رال لكللاة الجلرةاة للتاالير

لطدرة الرجتر طال يلريل إر إلر األكثر.
 فااي حللااة تعفيااط الفةلليااة فااي ركاالل إاالم ل رجر ا تجاالرياتم الحصال إلار الرلافقال

رال إرالرة البلحاة رال طااال

لجعااة رتطصصااة داط ا اإلراالرة لال يااتم تعفيااط البرعاالرج إال
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بةد صدلر الرلافقل
تقرير تنفيذ
الفعالية

إضل هيئة التدريس
الرعفط للبرعلرج

تسجيل الربنامج

الرفرى إلر ادارة

الرسرية.

 -ي ا ا ااتم إرس ا ا االلهل بلإلض ا ا االفة إل ا ا اار الررفق ا ا اال

إب ا ا اار البري ا ا ااد

اإللكترلع ا ا ا ا ا ا ااي إلدارة تا ا ا ا ا ا ا االير الفا ا ا ا ا ا ا اراكة الرجترةياا ا ا ا ا ا ااة
 Cpu@bu.edu.saفاالر اعتهاالء تعفيااط البرعاالرج بغاارض

التلثي ا إلدراجهاال ضاارل رلااى الكليااة الرعفااطة السااتطدارهل
في إرليل

على قاعدة
اخلدمات

اجملتمعية

الرسوللية االجترلإية

التغطية اخلربية

إدارة الكلية

إصدار شهادات

إدارة الكلية

للفعالية

الجلدة بللجلرةة.

 -تسجي البرعلرج بللقلإدة.

 يا ااتم إرسا االلهل إلا اار الررك ا ا الجا االرةي لالتصا اال لاالإا ااالمبللجلرةااة للتلجي ا لراال يل ا م التطاالط الااال م عحاال التغايااة

الطبرية إلر صفحة الجلرةة إلر اإلعترعا

إإااداد الطباار إضاالفة جري ا الجهاال
الرعف ا ا ااطة ر ا ا اال إر ا ا االدا
لفلرك

التكريم /
احلضور

(يفضا إعاد

الرتةللعااة ر ا الكليااة

سلادا ار الجلرة ا ا ااة الت ا ا ااي عس ا ا ااق

فةليل في الفةللية).

 للرفلركيل داطا الكلياة لطلرجهال ( إضالء هيئاة التادريس-

– االل -رلظفيل)

الرستفيديل فةليل رل عفاة لفةلليل

الكلية.

 -3إجراءات وآليات تنفيذ برامج شراكة مجتمعية بالتعاون مع إحدى المدارس التابعة
إلدارة التعليم (حكومي – خاص –دولي) خارج الجامعة ،والجدول التالي يوضح
الخطوات االجرائية لعمل هذه البرامج.
البيان

خطة الربامج

 /برنامج واحد

اجلهة املسؤولة

إدارة الكلية

تفاصيل البيان

 إرسال طاالل للرفاارى إلار إدارة الرساوللية االجترلإيااةيتضا اارل ال ا اال التعس ا ااي ر ا ا إدارة التةل ا اايم لتعفي ا ااط طا ا ااة

البرارج (يفض ارسل برارج القسم اللاحد إلر األق ).
مشتمالت اخلطة

(ترفق مع خطاب

إضل هيئة التدريس
الرعفط للبرعلرج

 -السيرة الطاتية بلللغة الةربية.

 لسلئ التلاص (البريد اإللكترلعي – رقم الجلا )11

عميد الكلية)

 رقترح تعفيط الفةللية ليفتر إلر التللي:(الةعلال – الهدى الةلم للفةللية – األهداى التفصايلية -
الفئة الرستهدفة – إدد الرستهدفيل – ركلل تعفيط الفةللية
تعفياط الفةللياة داطا

– تلريأ تعفياط الفةللياة -رتالبال

ط ا االرا الجلرة ا ااة –الررحل ا ااة التةليري ا ااة-الجه ا اال
رفلركتهل رل داط لطلرا الجلرةة).

 رل ا ااى البلربليعا ا االبرعا االرج لرا االدة

موعد إرسال

خطة الربامج
من الكلية

الرقت ا اارح

الرتض ا اارل للة ا اارلض التقديري ا ااة إ ا اال

الاالل ل الاللبل
إدارة الكلية

ل

راليا اال

ل

داط الردارس.

ر ا الاد سا ااتل إلا اار

 قب تعفيط البرعلرج األل بردة ال تق إل فهر لعصى. -يفض إرسل برارج الكلياة بفاك إجراللي لقبا بداياة كا

فص دراسي إلر ل يكالل تالريأ ل برعالرج بةاد فاهر
لعصااى راال لصاال الطاااة إلدارة الرسااوللية االجترلإيااة

.
املوافقات

الرمسية داخل
اجلامعة

املوافقات

الرمسية من

إدارة الرسوللية
االجترلإية
إدارة التةليم بللبلحة

إدارة التعليم

 -يتم الحصل إلر الرلافقال

رال لكللاة الجلرةاة للتاالير

لطدرة الرجتر طال ثالثة يلم إر إلر األكثر.
 -يااتم الحصاال إلاار الرلافقاال

راال إدارة التةلاايم راال طااال

لجعااة رتطصصااة داطا إدارة التةلاايم يةاارض إليهاال جريا

الررفق اال

لالس ااير الطاتي ااة لال ي ااتم تعفي ااط البرع االرج إال بة ااد

صدلر الرلافقل

الرسرية.

 ف ااي حلل ااة تعفي ااط العف االا داطا ا الجلرة ااة يس ااتل م رطلاب ااةالردارس إلدارة الرسوللية االجترلإياة لياتم تعفياط العفالا
بةد رلافقة الكلياة لساةلدة لكيا الجلرةاة للتاالير لطدراة

الرجتر .
تقرير تنفيذ
الفعالية

إضل هيئة التدريس
الرعفط للبرعلرج

 -ي ا ا ااتم إرس ا ا االلهل بلإلض ا ا االفة إل ا ا اار الررفق ا ا اال

إب ا ا اار البري ا ا ااد

اإللكترلعا ا ا ا ا ا ااي إلدارة الرسا ا ا ا ا ا ااوللية االجترلإيا ا ا ا ا ا ااة إلا ا ا ا ا ا اار
 Cpu@bu.edu.saفاالر اعتهاالء تعفيااط البرعاالرج بغاارض

التلثي ا إلدراجهاال ضاارل رلااى الكليااة الرعفااطة السااتطدارهل
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في إرليل
تسجيل الربنامج
على قاعدة
املسؤولية

االجتماعية

الرفرى إلر ادارة

الرسوللية االجترلإية

التغطية اخلربية

إدارة الكلية

إصدار شهادات

إدارة الكلية

للفعالية

الجلدة بللجلرةة.

 -تسجي البرعلرج بللقلإدة.

 يا ااتم إرسا االلهل إلا اار الررك ا ا الجا االرةي لالتصا اال لاالإا ااالمبللجلرةااة للتلجي ا لراال يل ا م التطاالط الااال م عحاال التغايااة

الطبرية إلر صفحة الجلرةة إلر اإلعترعا

إإااداد الطباار إضاالفة جري ا الجهاال
الرعف ا ا ااطة ر ا ا اال إر ا ا االدا
لفلرك

التكريم /
احلضور

(يفضا إعاد

الرتةللعااة ر ا الكليااة

سلادا ار الجلرة ا ا ااة الت ا ا ااي عس ا ا ااق

فةليل في الفةللية).

 للرفلركيل داطا الكلياة لطلرجهال ( إضالء هيئاة التادريس-

– االل -رلظفيل)

الرستفيديل فةليل رل عفاة لفةلليل

الكلية.

ثانيا :البرامج المجتمعية المقدمة من قطاعات الجامعة أو منسوبي الجامعة المنفذة داخل
الجامعة:
 .1تعبئة النموذج اإللكتروني المخصص لرصد برامج خدمة المجتمع ،من خالل
الصفحة اإللكترونية ادارة المسؤولية المجتمعية ،قبل تنفيذ البرنامج بأسبوع على
األقل.
 .2التنسيق مع قطاعات الجامعة ذات الصلة بتنفيذ البرنامج.
 .3التنسيق المباشر مع القطاع المجتمعي المستهدف ،والتأكد من الحصول على
الموافقات الرسمية الالزمة من الجهات المعنية إذا لزم األمر ذلك.
 .4التغطية اإلعالمية للبرنامج بالتنسيق مع المركز اإلعالمي بالجامعة ،ونشر أخبار
البرنامج على الصفحة اإللكترونية للقطاع على موقع الجامعة على النت.
 .5يقوم مقدم البرنامج بإرسال المرفقات عبر البريد اإللكتروني إلدارة المسؤولية
االجتماعية على Cpu@bu.edu.saفور انتهاء تنفيذ البرنامج بغرض التوثيق
إلدراجها ضمن ملف الكلية المنفذة الستخدامها في عمليات الجودة بالجامعة.
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ثالثا :آلية إعداد التقارير السنوية لمناشط المسؤولية االجتماعية :
 .1يعد كل قطاع بالجامعة تقريرا فصليا (قبل نهاية الفصل الدراسي) بمناشط الشراكة
المجتمعيه و العمل التطوعي المنفذة من القطاع أو منسوبيه .
 .2ترسل نسخة (وورد) من التقرير الفصلي لالدارة ،إلى البريد اإللكتروني الدارة
المسؤولية االجتماعية ((Cpu@bu.edu.sa
 .3يراعى عند إعداد التقرير الفصلي كتابة النصوص على نسق  16للمتن و 18
للعناوين ،باستخدام نمط خط(Traditional Arabic) .
رابعا :النماذج الخاصة بالمسؤولية االجتماعية :
 -1نموذج مقترح لتقديم الشراكة المجتمعية خاص بأعضاء هيئة التدريس.
ويقدم هذا النموذج كخطة مستقبلية للكليات ويتم ارساله الى ادارة المسؤولية االجتماعية
.
كلية  /عمادة  /ادارة (...............أعضاء هيئة تدريس)
برنامج تدريبي مقرتح للعام اجلامعي  1111/ 1114هـ

اسم البرنامج التدريبي:
مدة البرنامج المقترحة باأليام:
عدد الساعات التدريبية باليوم:
بيانات مقدم الربنامج التدريبي
االسم رباعي:
القسم:
المرتبة العلمية:

 أستاذ

 أستاذ مشارك  أستاذ مساعد

هاتف العمل:
رقم الجوال:
البريد االلكتروني:
البيانات األساسية للربنامج التدريبي
الفئات المستهدفة من التدريب

-
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 محاضر

 معيد

 بختام البرنامج التدريبي يتوقع أن يكون المتدرب قادرا على:أهداف البرنامج التدريبي

-

محاور البرنامج التدريبي

-

األساليب التدريبية المستخدمة في
البرنامج التدريبي

-

متطلبات تنفيذ البرنامج

مساء

صباحا
الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج

التاريخ المقترح لتنفيذ البرنامج... / ....../ ... :
المكان المناسب لعقد البرنامج

قاعة تدريبية
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مكان آخر يذكر ..........

 -2نموذج نموذج مقترح لتقديم الشراكة المجتمعية خاص بأعضاء هيئة التدريس.
كلية  /عمادة  /ادارة ...............
برنامج تدريبي مقترح للعام الجامعي  0440/ 0441هـ
اسم البرنامج التدريبي:
مدة البرنامج المقترحة
باأليام:
عدد الساعات التدريبية
باليوم:
بيانات مقدم البرنامج التدريبي
االسم رباعي:
القسم  /االدارة:
المرتبة :
هاتف العمل:
رقم الجوال:
البريد االلكتروني:
البيانات األساسية للبرنامج التدريبي
الفئات المستهدفة من
التدريب
بختام البرنامج التدريبي يتوقع أن يكون المتدرب
قادرا على:
أهداف البرنامج التدريبي
-

محاور البرنامج التدريبي
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األساليب التدريبية
المستخدمة في البرنامج
التدريبي

متطلبات تنفيذ البرنامج

الوقت المناسب لتنفيذ
البرنامج
المكان المناسب لعقد
البرنامج

مساء
صباحا
التاريخ المقترح لتنفيذ البرنامج... / ....../ ... :
مكان آخر يذكر
قاعة تدريبية
..........
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 -3نموذج مقترح تفصيلي القامة شراكات مجتمعية:
يقدم هذا النموذج لتسهيل عملية الحفظ ويتم تعبئتها من خالل موقع الجامعة -المسؤولية
االجتماعية .
منوذج تفصيلي إلقامة شراكات جمتمعية
للعام  1111 / 1114هـ
وكالة  /كلية  /ادارة ...........
البيان

نوع الفعالية

□ برنامج تدريبي
أخرى (اذكرها):

شعار الفعالية

-

توصيف الفعالية

-

اهلدف العام

-

األهداف التفصيلية

-

مكان الفعالية

-

اسم الفعالية

للفعالية

للفعالية

تاريخ وموعد الفعالية
املستهدفون
عدد املستفيدون
اجلهات املنظمة

-

-

اجلهات املقرتح مشاركتها من

-

اجلهات املقرتح مشاركتها من

-

االحتياجات ومتطلبات

-

أخرى

-

داخل اجلامعة
خارج اجلامعة

تنفيذ الفعالية

□ محاضرة

تفاصيل البيان
□ورشة عمل
□زياره
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□معرض

□رياضية

 -4تقييم برنامج  /نشاط مقدم ضمن الشراكة المجتمعية من خالل كليات وبرامج
الجامعة
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