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:أهداف لجنة خدمة المجتمع 

م تحقيق ممارسات معايير هيئة تقوي
.ة التعليم ، لتعزيز الشراكة المجتمعي

التوافق مع المتطلبات الوطنية ، 
.م 2030وتحقيق رؤية 

ي االهتمام بنشر ثقافة العمل التطوع
.لخدمة المجتمع

ة إبراز دور برامج الكلية المختلف
.في خدمة المجتمع

إقامة شراكات مع مؤسسات المجتمع 
المختلفة من جمعيات علمية ومدارس 

.  ومكاتب استشارية وغيرها

"  خدمة المجتمع"معايير اختيار مشروع 

 .
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ماذا؟ 

.تحديد الهدف األساس واألهداف الثانويّة• لماذا؟

.يدةتحديد الفئة المستهدفة والفئة المستف من؟

.لهدفتحديد الطرائق والوسائل المقترحة لبلوغ ا
كيف؟ 

.مجال المشروع وموضوعه/تحديد نوع(    ما هو؟)

متى 
وأين؟

المرحلة)والزمان ( اإلطار الجغرافيّ )تحديد المكان 
(.الزمنيّة ومّدتها

.تحديد المقّومات البشريّة والماديّةبماذا؟ 

:ئسلةة اتآيةةاملقّومات السّتة ألّي مشروع خدمة جمتمع، واليت يُعّّب عنها ابأل

:"اجملتمعخدمة"مشروعمقّومات
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" اجملتمعخدمة"خطوات ينفةذ مشروع 
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اتخاذ إجراء

: يتوصل إلى فحص األداء بما يلي

7



" :خدمة المجتمع"مجاالت تنفيذ مشروع 

•

•
•

6

8



7

9



فاوية ؛ لزايدة ائستهدفت الكةةة فتةات دار الرعاية بدروس مت: دار رعاية الفتةات •
.الوعي عندهن ويطوير الذات 

قد أقةم كان ألئسر مجعةة إنسان حظ من برامج خدمة اجملتمع يف الكةةة ، ف: مجعةة إنسان •
قفات يربوية لةجمةع مةتقى هلم بعنوان مريقى ، مت فةه التعرف عةى األطفال وأمهاهتم ، وبث و 

.
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مل ينس كةةة : مجعةة الصم •
من الشريعة نصةب مجعةة الصم

ةمت برامج خدمة اجملتمع ، فقد أق
.هلم بعض الدروس التوعوية 

وكذلك : مجعةة كفةف •
جلمعية كفيف حظ من 
قد برامج خدمة اجملتمع ، ف

أقيمت هلم بعض                 
.الدروس التوعوية 

يث شارك هتدف جلنة خدمة اجملتمع إىل خدمة القضاء واجملالت العدلية ؛ ح:وزارة العدل 
ية اليت متس ؛ إلعداد املوضوعات الشرع" مدونة األحكام القضائية"بعض أعضاء الربانمج يف مشروع 

.إليها حاجة القضاء ، ابلتعاون مع وزارة العدل 
كما أن أحباث أعضاء التدريس ، اليت

.العدل ختدم القضاء يتم نشرها يف جملةت
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ي من خالل هتدف جلنة خدمة اجملتمع إىل حتسني الوعي الديين الصحّ : وزارة الصحة 
أن الكثري من الشراكات البحثةة مع كةةات الطب يف اجلامعات ، والدروس التوعةة ، كما

وضوعات فقهةة طبةة البحوث الفقهةة اليت مت إجنازها كبحث ماجستري أو دكتوراه يتعةق مب
:؛ ومن ذلك عةى ئسبةل املثال 

المرحلةاسم الباحثاسم البحث

دكتوراهأسماء الرشيداألحكام المتعلقة بأمراض النساء والوالدة

دكتوراهأمينة الخنيناألحكام الفقهية اللتهاب الكبد الوبائي

نجالء األحكام المتعلقة بالوقاية الصحية

المشرف

ماجستير

دكتوراهسعد الشويرخأحكام الهندسة الوراثية

ماجستيرمالك السديس_دراسة فقهية _ اإلذن الطبي 

عبدهللا واستخدامتهااألشعة 

الخضيري

دكتوراه

دكتوراههيلة اليابساألمراض الوراثية حقيقتها وأحكامها 

:منوذج من البحوث املشرتكة 
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وزارةيفرتبويّ والالعةمياجلانبدعمإىلاجملتمعخدمةجلنةهتدف:التعةةموزارة•
ويزويد،شرعةةالاملقرراتيفلةمعةمنياملدرئسيّ الدعمبرامجبتنفةذالتعةةم

حتصةةهمرفعىعةملساعدهتمالذاتوإدارةالوقتإدارةخبططواملعةمنياملتعّةمني
.الدرائسيّ 

.اصحتهمومنيثقةف نزالء السجون هتدف جلنة خدمة اجملتمع إىل: اإلدارة العامة لةسجون •
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:وزارة الشؤون اإلئسالمةة والدعوة واإلرشاد •

:هتدف جلنة خدمة اجملتمع إىل التعاون مع الشؤون اإلسالمية من عدة جوانب 

.  تاء مسامهة األعضاء يف اإلفتاء ؛ وذلك أن عدداً من أعضاء هيئة التدريس من اللجنة الدائمة لإلف_ أ

.ك اإلمامة واخلطابة يف املساجد ؛ وذلك إبعداد أئمة وخطباء قادرين على سد حاجة اجملتمع لذل_ ب
لمات والدعاة مجعية مكنون لتحفيظ القرآن ؛ وذلك يف حلقات ودور التحفيظ إبعداد املعلمني واملع_ ج 

.القادرين على سد حاجة اجملتمع يف ذلك 
.الدروس العلمية واحملاضرات يف املساجد ، ومكاتب الدعوة ، واملعاهد الشرعية _ د

اذج من مشاركة األعااء يف مكايب الدعوةمن
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مناذج من مشاركة األعااء يف مجعةة مكنون

 مناذج من مشاركة األعااء يف املعاهد الشرعةة
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والتوجةه يف يشارك أعااء هةلة التدريس مشاركة فعالة يف اإلفتاء:وزارة احلج واألوقاف 
عدد منهم كل عام موئسم ابلتعاون مع الوزارة الشؤون ، والتوجةه يف موئسم احلج ؛ حةث يتم يرشةح

.

ة السعودية ؛ أبرمت الكةةة ايفاقةة مع اجلمعةة الفقهة: اجلمعةات واملراكز العةمةة •
ةمةة والدروس انطةقت من خالله برامج عديدة ابالشرتاك بني اجلهتني ؛ كالندوات الع

شرت يف جمةة واحملاضرات واملةتقةات ، وكثري من البحوث العةمةة ، والرئسائل اليت ن
.اجلمعةة ، أو ابلتنسةق مع دور نشر بوائسطة اجلمعةة 
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شرف عليه الذي يوبرانمــج إثــراء املتــون كما يوجد تعاون بني أعضاء الكلية 
طــالب أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس، ويشــارك أعضــاء الربانمــج فــي قســمي ال

.والطالبــات فــي براجمــه واصدارتــه
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.بلل دور النشر يتم نشر كثري من املؤلفات أعااء التدريس يف الكةةة من ق  : لةف الكتب أت•
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حث القضااي يشارك أعضاء الربانمج يف املراكز العلمية البحثية، لب: البحوث العةمةة•
قات النقاش اليت املستجدة اليت حيتاجها اجملتمع، فقد شارك أعضاء الربانمج يف عدد من حل

شورة يف اجملالت نظمها مركز التميز البحثي ، كما  أن ألعضاء الكلية الكثري من البحوث املن
العلمية احملكمة 

البحوث العلمية اليت يشارك أعضاء الكلية يف حتكيم:حتكةم البحوث يف اجملالت العةمةة•
حث العلمي عليها معايري البإنطباقتقدم للنشر يف اجملالت العلمية احملكمة ، والتأكد من 

.؛ لتكون صاحلة للنشر 
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ملطروحة على يشارك أعضاء التدريس يف الكلية يف املؤمترات والندوات ا: املؤمترات والندوات •
.الساحة 

هـ1436مقتطع من يقرير قسم أصول الفقه لعام 

تنوعة يف يلقي أعضاء التدريس دروس علمية م: الدروس العةمةة واحملاضرات املتنوعة •
.ملتقيات ودورات شرعية يف أماكن متعددة ؛ لزايدة الوعي يف اجملتمع 
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ني أو بشكل عمل بعض أعضاء الربانمج مستشارين شرعيني متفرغ: االئستشارات الشرعةة •
جزئي يف قطاعات متعددة ، حسب النموذج املرفق 

يق جمموعة من املقصودة يف هذا الدليل يف حتق" خدمة اجملتمع"تكمن قيمة :الطالب وخدمة اجملتمع •
.شكل فّعال ومؤثّراألهداف اليت من شأهنا حتضري املواطن الذي يبادر إىل املشاركة يف احلياة اجملتمعية ب

ظر، واإلبداع يف إدارة وإدارة االختالفات يف وجهات النالفريقيّ فالتدّرب على التفكري والتخطيط والعمل 
.  املشاريع، كّل هذا، من شأنه بناء شخصّية كل مواطن ومهيّن رايديّ 

ليه الطالب يوضح لذلك كان لطالب الكلية وطالباهتا جهود يف خدمة اجملتمع ، ولعل نتائج استبيان أجاب ع
:ذلك ، حسب هذا اجلدول

نسبة من أجاب بـ عناصر االستبانة

( نعم)

%83هل شاركت في األعمال التطوعية في المجتمع 

هل تعاونت مع وزارة الشؤون اإلسالمية في اإلمامة أو 

تدريس القرآن ونحوها 

28%

%34هل شاركت في إلقاء خطبة أو درس أو دورة
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مناذج نشاطات الطالب والطالبات يف خدمة اجملتمع 
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:اهلةكل التنظةمي لةوحدة

املرشف عىل  الوحدة

محمد بن سعد اخلنني      .د

انئب املرشف

هناء الأحيدب. د

رئيس الوحدة

صالح العيبان             . د

انئب الرئيس

الس ياريدليل  , أأ 

:األعااء

أأروى العمران           .د فر           عبري املدي.د فاطة اجلارهللا.د .أأ 
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