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إعداد:
إدارة ضمان الجودة بكلية الشريعة بالرياض
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المقــــدمــــــة

 يربــط بيــن الكليــة وقطاعــات املجتمــع ومؤسســاته ، 
ً
تعــد وحــدة خدمــة املجتمــع وســيطا

 منهــا فــي تلبيــة 
ً
 مــن أهــداف كليــة الشــريعة ورســالتها فــي خدمــة املجتمــع ، وإســهاما

ً
وانطالقــا

احتياجاتــه ، تقــوم وحــدة خدمــة املجتمــع مــن خــالل خبــرات وكفــاءات الكليــة بتقديــم 

برامــج متنوعــة تســهم فــي تلبيــة حاجــة املجتمــع وفــق خطــط تشــغيلية تتوافــق مــع  الخطــة 

االســتراتيجية للكليــة والجامعــة .

وتعمــل هــذه الوحــدة علــى تفعيــل دور أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة فــي خدمــة املجتمــع ، 

واإلشــراف علــى تنفيــذ أنشــطة خدمــة املجتمــع  املقدمــة مــن الكليــة، ومنســوبيها ..

 لرؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠ ، وتحقيًقــا ألهــداف الخطــط 
ً
وذلــك تحقيقــا

االســتراتيجية لجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود  ، ولكليــة الشــريعة ، بمــا يتفــق مــع املــادة 

العمليــة  مــن نظــام مراقبــة جــودة  التاســعة  الجــودة واالعتمــاد، واملــادة  ٣٣مــن نظــام 

للجامعــة. التعليميــة 

 للعامليــن فــي الكليــة ،   لضمــان إعطــاء 
ً
ومــن هــذا املنطلــق يأتــي هــذا الدليــل ليكــون مرشــدا

صــورة مشــرفة لبرنامــج الشــريعة داخلًيــا، وخارجًيــا، كمــا يوضــح الدليــل أهــداف وحــدة 

خدمــة املجتمــع ، وإجراءاتهــا التــي تضمــن التطويــر والتحســين املســتمر.

ويساعد في  متابعة تنفيذ الكلية  دورها في خطة الشراكة املجتمعية للمؤسسة وللبرنامج 

في ضوء مؤشرات محددة
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رؤية ورسالة وأهداف وحدة خدمة المجتمع

تعمل هذه الوحدة على تفعيل دور عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع،واإلشراف على تنفيذ 
أنشــطة خدمــة املجتمــع املقدمــة مــن الكليــة  ومنســوبيها ، بهــدف االرتقــاء بالخدمــات الشــرعية 
واالجتماعيــة والتقويــم الــدوري لهــذه الخدمــات بنــاءا علــى آراء املســتفيدين.لتوجيهها إلــى حاجــات 

املجتمــع وأبــرز اهتماماتــه.

الرؤية:
الريادة في تلبية حاجة املجتمع وزيادة الوعي فيه. 

 الرسالة:
تفعيــل دور الكليــة فــي تنميــة قــدرات املجتمــع ومؤسســاته بحلــول مبتكــرة وايجابيــة للقضايــا 
والظواهــر الشرعية، واملشــكالت االجتماعيــة مــن خــالل تقديــم برامــج توعيــة وتدريبيــة بكــوادر 

مؤهلــة وتقنيــات عاليــة الجــودة إلحــداث الشــراكة املجتمعيــة الفعالــة.

 الهدف العام: 

تحقيــق أهــداف الكليــة والجامعــة فــي خدمــة املجتمــع  ، وتحقيــق رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ ، فــي تفعيــل  

أعضــاء هيئــة التدريــس  والطلبــة فــي أنشــطة الشــراكة املجتمعيــة ، و متابعــة تنفيــذ الكليــة  دورهــا 

فــي خطــة الشــراكة املجتمعيــة للمؤسســة وللبرنامــج فــي ضــوء مؤشــرات محــددة.
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األهداف الفرعية : 

أوًال

االهتمام بنشر ثقافة العمل التطوعي
 وخدمة المجتمع .

ثانًيا

التوافق مع المتطلبات الوطنية ، وتحقيق
 رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ م .

ثالًثا

تحقيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم
والتدريب ، في تعزيز الشراكة المجتمعية.

رابًعا

إبراز دور برامج الكلية المختلفة في خدمة
المجتمع

خامًسا

إقامة شراكات مع مؤسسات المجتمع
 المختلفة من جمعيات علمية ومدراس 

ومكاتب اسشارية وغيرها.
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الهيكل التنظيمي للوحدة 

املشرف�ع���الوحدة
وكيل�الشؤون�التعليمية��وا��ودة

نائب�املشرف�ع���الوحدة�
وكيلة�شؤون�الطالبات

(٢)�من�أعضاء���ان�وحدة�
جودة�القسم�العل��
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مهام وحدة خدمة المجتمع

متابعة تحقيق رؤية اململكة و رسالة الجامعة والكلية وفق األهداف املخطط    •  
لها في الخطة االستراتيجية  .  

وضع خطة تشغيلية سنوية للكلية لخدمة املجتمع، ومتابعة تنفيذها  وتنفيذ    •  
خطة التحسين.  

حث منسوبي الكلية من على املشاركة في أنشطة خدمة املجتمع.  •  
استقبال وتوثيق استمارات املشاركة في نشاط لخدمة املجتمع.  •  

تحديد أهم قضايا املجتمع الشرعية ومشكالته، وكذلك الخدمات التي     •  
تستطيع برامج الكلية تلبيتها.  

التنسيق بين األقسام العلمية واللجان املساندة.  •  
تقديم اللقاءات والندوات واملحاضرات العلمية والدورات التدريبية وغيرها    •  

من الخدمات التي تساهم في تلبية حاجة املجتمع الشرعية -بعد أخذ موافقة    
صاحب الصالحية-.  

•  التنسيق ورفع التقارير في الخدمة التطوعية املقدمة إلى الجهات املستفيدة    
لعمادة املركز التطوعي.  

االهتمام بنشر ثقافة العمل التطوعي لخدمة املجتمع.  •  
دعوة أعضاء الكلية للمشاركة  في اللجان التحضيرية والتفيذية لتقديم     •  

الخدمة  
إشراك الطلبة املتميزين في الخدمات املقدمة للمجتمع ، و التنسيق مع عمادة    •  

التطوير في تدريب الطالب املتطوعين لتقديم الخدمة للجهات املستفيدة.  
تحقيق التكامل االجتماعي من خالل الشراكات االجتماعية مع القطاعين    •  

العام والخاص.  
إنشاء قاعدة بيانات لألعضاء الراغبين باملشاركة في البرامج تحتوي على :   •  

االسم ،التخصص ، أرقام التواصل ، البريد االلكتروني ، املؤسسة التي يرغب     
بالتواصل معهم وتقديم الخدمة لهم ، املادة التي يرغب باملشاركة بها .  

تزويد األعضاء بما يحتاجونه من املادة العلمية املناسبة للعرض تيسيرا     •  
للعمل  

التعريف بدور الكلية ورسالتها األكاديمية والبحثية في خدمة املجتمع.  •  
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تشجيع البحث العلمي لحل القضايا واملشكالت الهامة باملجتمع.  •  
تكليف بعض األعضاء للعمل على التأليف في املوضوعات الشرعية التي تهم    •  

املجتمع  
إعداد وتسجيل املادة الصوتية في املوضوعات الشرعية التي تكثر الحاجة    •  
إليها،وترجمتها إلى اللغات األجنبية من قبل الجهة العلمية املختصة، و     

التنسيق مع الجهات ذات العالقة بالجامعة في ترجمة املؤلفات إلى اللغات    
األجنبية  

متابعة توثيق أنشطة األعضاء في الكلية.  •  
متابعة الحوافز املادية واملعنوية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس املشاركين في    •  

خدمة املجتمع  

•  إعداد تقرير سنوي بما تم إنجازه من أعمال الوحدة ويتضمن خطة التحسين.  
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دور الكليــة فــي تشــجيع عضــو هيئــة التدريــس  علــى 
خدمــة المجتمــع

أواًل:  ارتباط  خدمة المجتمع بلوائح ترقية أعضاء هيئة التدريس:
املادة الخامسة والعشرون : 

تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق املعايير اآلتية:
اإلنتاج العلمي.

التدريس.
خدمة الجامعة واملجتمع

 

املادة السابعة والعشرون : 

يتــم تقويــم جهــود عضــو هيئــة التدريــس املتقــدم للترقيــة علــى أســاس )1٠٠( مائــة نقطــة مقســمة 
على النحو التالي: 

6٠ سـتــون نقطـة لإلنتـاج العـلمـي. 

٢5 خـمس وعـشــرون نقطة لتـدريس. 

15 خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعـة واملجتمع.

ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم املشاركة في خدمة الجامعة واملجتمع بناء على توصية من 
املجلس العلمي،

ثانًيا:  ارتباط خدمة المجتمع مع محّكات التقويم الذاتي  :
يجــب أن تكــون للبرنامــج إســهامات جوهريــة مناســبة فــي خدمــة املجتمــع الــذي توجــد بــه املؤسســة 
هيئــة التدريــس مــع مراعــاة  بعلــم وخبــرة أعضــاء  فــي ذلــك-   - وأن تتــم االســتعانة  التعليميــة،  
 مــن األنشــطة التــي 

ً
احتياجــات املجتمــع لتلــك الخبــرات. وتشــمل اإلســهامات فــي خدمــة املجتمــع كال

ينفذهــا منســوبو الكليــة وتأتــي نتيجــة مبــادرات منهــم، إضافــة إلــى البرامــج الرســمية التــي تنظمهــا 
املؤسســة التعليميــة أو املســؤولون عــن إدارة البرامــج. ويجــب توثيــق هــذه األنشــطة واإلعــالن عنهــا 
داخــل املؤسســة التعليميــة وفــي املجتمــع، وأن تقابــل بالتقديــر إســهامات أعضــاء هيئــة التدريــس 

فــي خدمــة املجتمــع.
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يجــب أن تكــون للبرنامــج إســهامات جوهريــة مناســبة فــي خدمــة املجتمــع الــذي توجــد بــه املؤسســة 
هيئــة التدريــس مــع مراعــاة  بعلــم وخبــرة أعضــاء  فــي ذلــك-   - وأن تتــم االســتعانة  التعليميــة،  
 مــن األنشــطة التــي 

ً
احتياجــات املجتمــع لتلــك الخبــرات. وتشــمل اإلســهامات فــي خدمــة املجتمــع كال

ينفذهــا منســوبو الكليــة وتأتــي نتيجــة مبــادرات منهــم، إضافــة إلــى البرامــج الرســمية التــي تنظمهــا 
املؤسســة التعليميــة أو املســؤولون عــن إدارة البرامــج. ويجــب توثيــق هــذه األنشــطة واإلعــالن عنهــا 
داخــل املؤسســة التعليميــة وفــي املجتمــع، وأن تقابــل بالتقديــر إســهامات أعضــاء هيئــة التدريــس 

فــي خدمــة املجتمــع.

ويتم تحقيق ذلك من خالل املعايير الفرعية التالية:

الممارسة
رقم 

الممارسة
المعيار

يوجد لدى البرنامج رسالة واضحة ومناسبة ومعتمدة ومعلنة، متسقة 
مــع رســالة املؤسســة والكليــة/ القســم، وتتوافــق مــع احتياجــات املجتمــع 

والتوجهــات الوطنية.
1-0-1 الرسالة 

واألهداف
ترتبــط أهــداف البرنامــج واحتياجــات تنفيــذه بخطــط تشــغيلية مناســبة 

متســقة مــع خطــط املؤسســة / الكليــة.
1-0-4

تتابــع إدارة البرنامــج التزامــه بتنفيــذ دوره فــي خطــة الشــراكة املجتمعيــة 
للمؤسســة فــي ضــوء مؤشــرات محــددة.

2-1-8
إدارة البرنامج 

وضمان 
جودته

فــي  وإشــراكهم  الخريجيــن  مــع  للتواصــل  فعالــة  آليــة  البرنامــج  يطبــق 
خبراتهــم،  مــن  واالســتفادة  آرائهــم  واســتطالع  وأنشــطته،  مناســباته 

عنهــم. وشــاملة  محدثــة  بيانــات  قواعــد  ويوفــر  ودعمهــم، 
4-0-12 الطالب

تشــارك هيئــة التدريــس بانتظــام فــي أنشــطة أكاديميــة )مثــل: املشــاركة 
ــق النقــاش، واملشــروعات البحثيــة، وتحكيــم الرســائل 

َ
فــي املؤتمــرات وِحل

والبحوث( بما يضمن درايتهم بأحدث التطورات في مجال تخصصاتهم. 
وتعد مشاركتهم في هذه األنشطة وإنتاجهم العلمي من محكات تقييمهم 

وترقياتهم.

5-0-6

هيئة 
التدريس

هيئــة التدريــس بكفــاءة فــي أنشــطة البحــث واإلنتــاج  يشــارك أعضــاء 
فــي هــذه األنشــطة أحــد محــكات تقييمهــم  وتعــد مشــاركتهم  العلمــي، 

وترقيتهــم.
5-0-6

تشــارك هيئة التدريس في أنشــطة الشــراكة املجتمعية، وتعد مشــاركتهم 
في هذه األنشطة أحد محكات تقييمهم وترقيتهم.

5-0-8

يتلقــى أعضــاء هيئــة التدريــس برامــج فــي التطويــر املنهــي واألكاديمــي، وفــق 
خطــة تلبــي احتياجاتهــم وتســهم فــي تطويــر أدائهــم.

5-0-9
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 معايير اختيار مشروع خدمة المجتمع

 ويلحــظ أن أهــداف »خدمــة املجتمــع« تتقاطــع ومعاييــر اختيــار املشــروع مًعــا ، إذ يســهم معيــار أو 

، فــي تحقيــق هــدف أو أكثــر.
ً
أكثــر أحيانــا

١
المجتمع  قدرات  تنمية  المشروع  يعزز  أن 
والظواهر  للقضايا  بحلول  ومؤسساته 
حاجات  من  أكثر  أو  حاجة  ويعالج   ، الشرعية 

المجتمع الشرعية. 

٢
أهدافه  وتحقيق  للتنفيذ  قابًال  يكون  أن 
ضمن الحدود الزمنّية والجغرافّية المرسومة 
له ، وأن تتوافر له الموارد المالّية والمادّية 

الالزمة.

٣
أن يكون تنفيذه ممكنًا بمشاركة فئات من 
المجتمع  كمؤّسسات  ؛  المختلفة  المجتمع 

المدنّي.

٤
بالمشروع  المستهدفة  الفئة  ُيحّدد  أن 

وخصوصّياتها.
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مقومات مشاريع خدمة المجتمع
املقّومات السّتة ألّي مشروع خدمة مجتمع، والتي ُيعّبر عنها باألسئلة اآلتية:

�� �� ؟
� ؟ �����

�� ؟

�� ؟ ���

� ؟ ���� ��

� ؟ ��
ٔ
�� �

���

تحديد الفئة المستهدفة
 والمستفيدة.

تحديد الهدف العام واألهداف
الثانوية.

تحديد الطرائق والوسائل المقترحة
 لتحقيق الهدف

تحديد المكان (اإلطار الجغرافي)
والزمان(المرحلة الزمنية ومدتها)

تحديد نوع /  مجال المشروع 
وموضوعه.

تحديد المقّومات البشرّية 
والمادّية.
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إجراءات تنفيذ المشاريع في خدمة المجتمع 

يتضّمــن مشــروع “خدمــة املجتمــع” مجموعــة مــن األعمــال واملبــادرات التــي يجــب تنفيذهــا، 
ضمــن فتــرة زمنّيــة معّينــة، فــي ســبيل تحقيــق هــدف أو أهــداف محــّددة، مــن خــال توظيــف 

بــاع الخطــوات اآلتيــة:
ّ
املــوارد البشــرّية واملادّيــة الازمــة، ويتــّم هــذا عبــر ات

)١( التخطيط
 ، بل يعتمد على مقّومات 

ً
ال يكون اختيار مشروع الخدمة املجتمعّية عشوائّيا

ومعايير محّددة، لتحقيق األهداف ولضمان تحقيق النتائج ؛ وذلك على النحو التالي :

أ_ اختيــار المشــروع ومقّوماتــه مــن خــال جلســات حــوار ومناقشــة 
حول:

- حاجات املجتمع الحقيقّية وتصنيفها وفق األولوّية.

 لسد هذه الحاجة .
ً
ر فيما يجب القيام به عملّيا

ُّ
- التفك

-تحديد املقّومات الستة للمشروع .

ب_ التخطيط للمشروع بإعتماد خّطة عمل إجرائّية .

- وضع خطة التشغيلية ، وإقرارها من مجلس الكلية .

ج_  رفع  توصيف المشروع
يرفــع توصيــف املشــروع إلــى  عمــادة املركــز التطوعــي ، وعمــادة خدمــة املجتمــع التابعيــن لجامعــة 
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية  ؛ للحصــول علــى املوافقــة املســبقة ، وتيســير ســبل التواصــل 

مــع الجهــات عنــد البــدء بالعمــل.

 



15

)٢( التنفيذ
ة العمل وفًقا لإلجراءات التي ُحّددت، في املرحلة التحضيرّية 

ّ
تنفيذ خط

من املشروع، ويتّم هذا من خالل:

أ- التحضيــر لــكل نشــاط قبــل املباشــرة بــه )املســتلزمات البشــري ، املاديــة ، املعّوقــات ، وخطــة 
الطــوارئ ونحوهــا(

ب- تنفيذ النشاط وفق الخطة املحّددة مسبًقا.

ج-التقويم األّولّي بعد كّل نشاط . 

د-جمع نماذج تقويم كّل األنشطة، الستعمالها في التقرير النهائي .

)٣( فحص األداء

يتم فحص األداء من خالل :

أ-نماذج استبيان للتقويم األولّي بعد كل نشاط.

ب-تحليل نتائج االستبيان.

ج- كتابة امللحوظات والتوصيات .

)٤( اتخاذ إجراء
يتوصل إلى فحص األداء بما يلي:

أ- جمع نتائج نماذج تقويم كل األنشطة الستعمالها في التقرير النهائي.

ب- كتابة التقرير النهائّي و مايتضمنه من توصيات للتحسين.

ج- يرسل التقرير النهائّي إلى عمادة خدمة املجتمع في الجامعة.

د- وضع خطة تحسين بناء على نتائج التقارير تضمن للخطة التشغيلية القادمة.
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مجاالت تنفيذ مشاريع خدمة المجتمع  

إّن املجاالت املتاحة لتنفيذ مشاريع خدمة املجتمع، متنّوعة ومتعّددة، بحسب حاجات الفئات 
املســتهدفة. فمــن املمكــن أن ينــدرج املشــروع ضمــن املشــاريع ذات النطــاق الواســع ، فُينّفــذ علــى 
مســتوى الوطــن أو املحافظــة أو البلــدة بمعاونــة جهــات حكوميــة . أو قــد ينــدرج املشــروع ضمــن 
املشاريع ذات النطاق الضّيق . فُينّفذ على مستوى مؤّسسات اجتماعّية وخيرّية، أو على مستوى 
بعــض املــدارس ، أو بالتفاعــل بيــن املنّفذيــن وعائــالت أو أفــراد ضمــن املحيــط الضّيــق ملجتمــع مــا .

ومن الجهات التي تتم خدمتها على سبيل املثال ال الحصر:

•وزارة الشؤون االجتماعية :
 تهــدف وحــدة خدمــة املجتمــع إلــى زيــادة الوعــي عنــد فئــة مــن النســيج املجتمعــّي تحتــاج للرعايــة 

والتثقيــف ؛ ومــن ضمــن ذلــك :

•دار  المسنين و المسنات : 
 استهدفت الكلية نزالء دار املسنين  ببرامج متنوعة ، منها التوعوي الذي كان على هيئة سلسلة 

من الدروس واملحاضرات املتواصلة ، ومنها االجتماعي بإقامة حفل للمعايدة

•دور الرعاية 
دار رعايــة األحــداث ، ودار رعايــة الفتيــات : تســتهدف الكليــة دور الرعايــة مــن خــالل الــدروس 

املنّوعــة ؛ لزيــادة الوعــي وتطويــر الــذات .

•جمعية إنسان 
 

 من خالل إقامة اللقاءات  و التعرف على األطفال وأسرهم ، وبث وقفات تربوية للجميع .

•جمعية الصم
•جمعية كفيف 
•مراكز التأهيل
•دور األيتام

•دور الرعاية االجتماعية
•لجنة التنمية االجتماعية
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•وزارة العدل :
: تهدف وحدة خدمة املجتمع إلى خدمة القضاء واملجالت العدلية ؛ حيث شارك بعض أعضاء 
الكليــة فــي مشــروع “مدونــة األحــكام القضائيــة” ؛ إلعــداد املوضوعــات الشــرعية التــي تمــس إليهــا 

حاجــة القضــاء ، بالتعــاون مــع وزارة العــدل .

كما أن أبحاث أعضاء التدريس ، التي تخدم القضاء يتم نشرها في مجلة العدل .. .

•وزارة الصحة :
 تهــدف وحــدة خدمــة املجتمــع إلــى تحســين الوعــي الدينــي الصّحــي مــن خــالل الشــراكات املجتمعيــة 
واألكاديميــةم مــع كليــات الطــب فــي الجامعــات ، والــدروس التوعيــة ، كمــا أن الكثيــر مــن البحــوث 

الفقهيــة التــي تــم إنجازهــا كبحــث ماجســتير أو دكتــوراه تتعلــق بموضوعــات فقهيــة طبيــة  .

•وزارة التعليم :
تهــدف وحــدة خدمــة املجتمــع إلــى دعــم الجانــب العلمــي والتربــوّي فــي وزارة التعليــم بتنفيــذ برامــج 
ميــن واملعلميــن بخطــط إدارة 

ّ
الدعــم املدر�ســّي للمعلميــن فــي املقــررات الشــرعية ، وتزويــد املتعل
الوقــت وإدارة الــذات ملســاعدتهم علــى رفــع تحصيلهــم الدرا�ســّي .

•اإلدارة العامة للسجون وإدارة األمن الفكري :
 تهدف وحدة خدمة املجتمع إلى تثقيف نزالء السجون ومناصحتهم .

•وزارة الشؤون اإلسامية والدعوة واإلرشاد :
تهدف وحدة خدمة املجتمع إلى التعاون مع الشؤون اإلسالمية من عدة جوانب :

أ_ مساهمة األعضاء في اإلفتاء ؛ 
يشارك  عدد من أعضاء هيئة التدريس في الوحدة الدائمة لإلفتاء . 

ب_ اإلمامة والخطابة في المساجد ؛ 
وذلك بإعداد أئمة وخطباء قادرين على سد حاجة املجتمع لذلك .

ج _ جمعية مكنون لتحفيظ القرآن :
 وذلــك فــي حلقــات ودور التحفيــظ بإعــداد املعلميــن واملعلمــات والدعــاة القادريــن علــى ســد حاجــة 

املجتمــع فــي ذلــك .
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د_ الدروس العلمية والمحاضرات في المساجد ، ومكاتب 
الدعوة ، والمعاهد الشرعية .

•وزارة الحج واألوقاف :
 يشارك أعضاء هيئة التدريس مشاركة فعالة في اإلفتاء والتوجيه

 فــي موســم الحــج بالتعــاون مــع الــوزارة الشــؤون ، والتوجيــه فــي موســم الحــج ؛ حيــث يتــم ترشــيح 
عــدد منهــم كل عــام .

•األنشطة البحثية والعلمية لألعضاء :
من خالل عدد من القنوات منها :

•الجمعيات والمراكز العلمية : 
من خالل إبرام الكلية اتفاقيات مع الجمعية واملراكز العلمية ، وتقديم برامج عديدة باالشتراك 
 ، و البحــوث العلميــة   ، كالنــدوات العلميــة والــدروس واملحاضــرات واللقــاءات  ؛  بيــن الجهتيــن 
والرسائل التي تنشر في املجالت العلمية ، أو بالتنسيق مع دور نشر بواسطة الجمعية أو املركز .

•البحوث العلمية :
 يشــارك أعضــاء الكليــة فــي املراكــز العلميــة البحثيــة، لبحــث القضايــا املســتجدة التــي يحتاجهــا 
املجتمــع، فقــد شــارك أعضــاء الكليــة فــي عــدد مــن حلقــات النقــاش التــي نظمهــا مركــز التميــز البحثــي 

، كمــا  أن ألعضــاء الكليــة الكثيــر مــن البحــوث املنشــورة فــي املجــالت العلميــة املحكمــة.

•تحكيم البحوث في المجات العلمية :
 يشارك أعضاء الكلية في تحكيم البحوث العلمية التي تقدم للنشر في املجالت العلمية املحكمة 

، والتأكد من انطباق معايير البحث العلمي عليها ؛ لتكون صالحة للنشر .

•المؤتمرات والندوات : 
يشارك أعضاء التدريس في الكلية في املؤتمرات والندوات املطروحة على الساحة .
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•تأليف الكتب : 
يتم نشر كثير من مؤلفات أعضاء التدريس في الكلية من ِقَبل دور النشر .

•الدروس العلمية والمحاضرات المتنوعة :
 يلقــي أعضــاء التدريــس دروًســا علميــة متنوعــة فــي لقــاءات ودورات شــرعية فــي أماكــن متعــددة ؛ 

لزيــادة الوعــي فــي املجتمــع .

•االستشارات الشرعية :
 بالعمل بعض أعضاء الكلية مستشارين شرعيين متفرغين أو بشكل جزئي في قطاعات متعددة 

مثل املراكز االستشارية االسرية ، 

•الطالب وخدمة المجتمع : 
تكمــن قيمــة “خدمــة املجتمــع” املقصــودة فــي هــذا الدليــل فــي تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف التــي 
مــن شــأنها تأهيــل الطالــب والخريــج ليكــون مبــادرا فــي املشــاركة فــي الحيــاة املجتمعيــة بشــكل فّعــال 
ــر  مــن خــالل تدريبــه علــى التخطيــط والعمــل بــروح الفريــق واإلبــداع فــي إدارة املشــاريع وكافــة 

ّ
ومؤث

املهــارات التــي تبنــي شــخصيته كمواطــن منهــي مبــادر

.

فالتدّرب على التفكير والتخطيط والعمل الفريقّي وإدارة االختالفات في وجهات النظر، واإلبداع 
في إدارة املشاريع، من شأنه بناء شخصّية كل مواطن ومنهّي ريادّي. 



20

خدمة المجتمع في الخطة االستراتيجية لكلية 
الشريعة 

أواًل: الهدف العام: 
تلبية حاجة المجتمع في القضاء واإلفتاء والتعليم والتوجيه 

واالستشارات .

ثانيا: األهداف التفصيلية: 
      ٣-١  نشــر العلــم الشــرعي وتقديــم البرامــج التعليميــة فــي 

الشــرعية.  العلــوم 
      ٣-٢   تقديم االستشارات الشرعية والتوجيه. 

      ٣-٣  المساهمة في سد حاجة المجتمع لإلفتاء والقضاء. 
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ــال خدمــة المجتمــع  ــق أهــداف مج ــات تحقي متطلب
ومؤشــرات األداء  :

-١٤٤١
١٤٤٢

-١٤٤٠
١٤٤١

-١٤٣٩
١٤٤٠ مؤشرات 

األداء المبادرات

الهدف 
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البرامــج  فــي 

. لتعليميــة ا

1_تعزيز املشاركة 

املجتمعية 

للجامعة فيما 

يخص هذا 

الهدف.

2- تطوير قاعدة 

بيانات خدمة 

املجتمع

3_زيادة فاعلية 

الطلبة في 

املشاركات 

التطوعية داخل 

مجتمع الجامعة.
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الجهــات  رضــا 
عــن  املســتفيدة 
املســتوى العلمــي 
البرامــج  ملقدمــي 

. لتعليميــة ا

5٠٠ ٣5٠ ٢٠٠

عــدد   ٣-١-٤
ت  كا ر مشــا
لطلبــة  ا
فــي  التطوعيــة 

معــة لجا ا
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-١٤٤١
١٤٤٢

-١٤٤٠
١٤٤١

-١٤٣٩
١٤٤٠ مؤشرات 

األداء المبادرات

الهدف 
المتَسق 
معه من 
أهداف 
الجامعة

د 
ورا

لم
ا

ية
مال

ال

الهدف

٤.
٥ ٤ ٣.
٥ 

٢٠ 15 1٣

 ١ -٢ -٣
الجهــات  عــدد 

ة ملســتفيد ا

1_تعزيز املشاركة 

املجتمعية 

للجامعة فيما 

يخص هذا 

الهدف.

2_زيادة فاعلية 

الطلبة في 

املشاركات 

التطوعية داخل 

مجتمع الجامعة.
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رضا املجتمع عن 

البرنامــج  خريجــي 

مللتحقيــن  ا

ت  لجهــا با

ليــة لعد ا

تعزيز املشاركة 

املجتمعية 

للجامعة فيما 

يخص هذا 

الهدف.

زة
مي

 م
مة

ا
ع

ف
آال

 1
0.

00
0

ع 
تم

مج
 ال

جة
حا

د 
س

ي 
 ف

مة
اه

س
لم

٣ ا
-٣

اء
ض

لق
وا

ء 
فتا

لإل

٢٠ 15 1٠
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املجتمــع  جهــات 

التي تم استطالع 

رأيهــا.

تستفيد إدارة 

البرامج من 

آراء املجتمع في 

نوعية املشاركة 

املجتمعية التي 

يقدمها أعضاؤها
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نماذج وحدة خدمة المجتمع
نموذج )١( 

تقارير  تحقيق ممارسات هيئة التقويم

تقرير البرامج التدريبية 

اسم المنسق مقر التنفيذ تاريخ التنفيذ اسم البرنامج

بيانات البرنامج

الهدف العام

الممارسة  *ينظر للمارسات ذات العالقة ص11

عدد الحضور

الجهة المستهدفة

التوصيات

أولويات التحسين

مدى ارتباط البرنامج بالخطط

الخطة 
االستراتيجية 

للكلية

الخطة 
االستراتيجية 

للجامعة

هيئة تقويم 
التعليم رؤية المملكة ٢٠٣٠

محقق للهدف رقم 
)           (

محقق للهدف رقم 
)           (

املعيار)             (

 املمارسة )     -      -      (
O   مرتبط
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نموذج )٢( 

استطاع رأي األعضاء في المحفزات لخدمة المجتمع 
مــن أبــرز أهــداف كليــة الشــريعة )خدمــة املجتمــع( وتســعى الكليــة ألبــراز دورهــا فــي هــذا الجانــب، 
وتشــجيع اعضاءهــا علــى املشــاركة الفعالــة فــي ذلــك، ومــن هــذا الجانــب تــم إطــالق هــذا االســتطالع 
للوقوف على دور االعضاء في خدمة املجتمع وحصر ابرز املحفزات التي تساعدهم على  الزيادة 

واالســتمرار.

نشر في العام الجامعي :    -   هـ

1-عدد سنوات الخدمة:

5-1  O

1٠-5  O

15-1٠  O

O  أكثر من 15 سنة.

2-عدد مشاركاتك في خدمة املجتمع خال العام املا�ضي:

5-1    O

1٠-6    O

O    أكثر من 1٠

O    ال يوجد

4-ما املحفزات املقترحة لتشجيع االعضاء على املشاركة في خدمة املجتمع.؟

..........................................................................................................................

5-ما املجاالت املقترحة  لتفعيل دور الكلية في خدمة املجتمع؟

...................................................................................................................................................
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نموذج )3(

استطاع رأي المجتمع في نوعية المشاركة المجتمعية التي 
يقدمها أعضاؤها .

فــي إطــار ســعي كليــة الشــريعة لتحقيــق الشــراكة املجتمعيــة نضــع بيــن أيديكــم هــذا االســتطاع 
والــذي يهــدف إلــى حصــر احتياجــات الجهــات املســتفيدة وقيــاس مــدى رضاهــا عــن الخدمــات 
 لكونكــم شــركاء فــي خدمــة املجتمــع ، نأمــل منكــم التلطــف باإلجابــة علــى 

ً
املقدمــة إليهــا ، ونظــرا

هــذا االســتطاع .

نشر في العام الجامعي :    -   هـ

االســــــــم:

وسليلة التواصل :

اسم الجهة املستفيدة : *

ما نوع الخدمات التي ترغبون أن تقدمها لكم كلية الشريعة ؟ *

O محاضرات توعوية

O دروس علمية
O دورة /ورشة عمل تطويرية

O أخرى 

..................................................................................................................................

مكان إقامة البرنامج : *

O داخل مقر الكلية

O في مقر الجهة املستفيدة

أخرى:
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الوقت املقترح إلقامة البرنامج : *

O صباًحا .

O مساًء .

اليوم املقترح إلقامة البرنامج : *

O وسط األسبوع

O نهاية األسبوع

ماذا يتوقع أن تقدم كلية الشريعة في مجال الشراكة املجتمعية ؟ *

..................................................................................................................................

هل سبق مشاركة منسوبي كلية الشريعة معكم في خدمة املجتمع ؟ *

O نعم .

O ال .

إذا كانت اإلجابة بـ) نعم ( فما مدى رضاك عن مستوى الخدمة املقدمة لك ؟ *
ً
O راٍض تماما

O راٍض
O راٍض إلى حٍد ما .

O غير راٍض

ما تقييمك ملستوى تفاعل منسوبي الشريعة مع برامج املجتمع ؟ *
ً
O راٍض تماما

O راٍض
O راٍض إلى حٍد ما .

O غير راٍض
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نموذج )٤(

استبانة تقييم خدمة مجتمعية 
فــي إطــار برنامــج خدمــة املجتمــع فــي كليــة الشــريعة نضــع بيــن ايديكــم هــذا االســتطالع والــذي يهــدف 
إلــى تقييــم الخدمــات املجتمعيــة املقدمــة مــن أعضــاء  هيئــة تدريــس كليــة الشــريعة لقيــاس مــدى 
رضاكــم عــن ، ونظــًرا لكونكــم  شــركاء فــي خدمــة املجتمــع ، نرجــو منكــم التلطــف باإلجابــة علــى هــذا 

االســتطالع  . 

اسم الجهة املستفيدة

..................................................................................................................................

طبيعة الخدمة املقدمة.؟

O محاضرة توعوية
O درس علمي

O دورة /ورشة عمل تطويرية
O أخرى 

..................................................................................................................................

عنوان  الخدمة -إن وجد- 

..................................................................................................................................

بنسبة 
ضعيفة

بنسبة 
متوسطة

بنسبة 
كبيرة

بنسبة 
كبيرة جًدا البند

مــدى رضــاك عــن مســتوى الخدمــة املقدمــة 
لك.

مدى رضاك عن مكان إقامة الخدمة.

مدى رضاك عن وقت إقامة الخدمة.

مــدى رضــاك عــن مســتوى أداء عضــو هيئــة 
التدريــس  مقــدم الخدمــة.



28

نموذج )٥( 

 مشاركة الطاب في خدمة المجتمع

تســعى كليــة الشــريعة لتحقيــق دورهــا فــي خدمــة املجتمع،واشــراك الطالبــات فــي ذلك،ولــذا تــم 
اطالق هذا االستطالع للوقوف على دور الطالبات في ذلك ،حصر ابرز املجاالت واملحفزات لهم.

1-اسم الطالب/ـة:

..................................................................................................................................

2-املستوى:

.................................................................................................................................

3-هل سبق لك املشاركة في خدمة املجتمع؟

O    نعم                          O    ال

4-إذا كانت االجابة بنعم فما املجال الذي شاركت فيه؟

..............................................................................................................................

5- هل ترغب/ين املشاركة مع الكلية في خدمة املجتمع؟

O    نعم                          O    ال

بــك  مــن خالهــا االتصــال  التــي يمكــن  التواصــل  بنعــم فمــا وســيلة  كانــت اإلجابــة  6-إذا 
كاملــة( الوســيلة  للمشــاركة؟)تكتب 

..............................................................................................................................

7- ما مجاالت خدمة املجتمع املقترحة ملشاركة الكلية فيها؟

..........................................................................................................................

8-ما املحفزات املناسبة لتشجيع الطلبة والطالبات على املشاركة في خدمة املجتمع؟

...............................................................................................................................
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تم 
بحمد الله وتوفيقه
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