
 

 

 

 

                            

 خدمة اجملتمع وحدة خطة 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
اجملتمعية  تعد       والشراكات  اجملتمع  بتقدمي األداخدمة  واألفراد  املؤسسات  قيام  من خالل  هذا  ويتم  به،  والنهوض  اجملتمع  تقدمي  تستخدم يف  اليت  ء 

الشراكة   ومن هنا أتيت أمهية، واجملتمع الناجح يعين دولة انجحة ووطن مزدهر،  األفراد هم الوحدات األساسية لبناء اجملتمعات ف؛  ختلفةتمعية املدات اجملاملساع
على اإلنتاج    اجملتمعدمج أفراد اجملتمع ووضعهم ضمن بيئة مالئمة جتعلهم يعملون على مساعدة أنفسهم ومساعدة  اليت تسعى إىل   تمعوخدمة اجمل  اجملتمعية

 .بشكل أفضل

مع املكي على وجه اخلصوص واجملتمع السعودي خلدمات املقدمة للمجتابلقسم الشريعة إىل االرتقاء    خدمة اجملتمعوإمياانً هبذه احلقيقة هتدف اخلطة  
 إمياانً منها بدوره يف التنمية اجملتمعية، وخدمة قضااي األمة.  سالمي على وجه العموم، واإل

يف    ورسالتهم  واجلامعة  كليةالقسم وال  ةرؤيو   للخطة االسرتاجتيةالتوجيهات واألهداف العامة  احتياجات اجملتمع وفق  عي يف إعداد اخلطة تلبية  و وقد ر      
 . ضوء املعايري

 

https://www.almrsal.com/post/786332
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 أهداف اخلطة:   ❖                

على وجه اخلصوص،   حتقيق رسالة الكلية واجلامعة يف تلبية احتياجات اجملتمع احمللي املتعلق مبنطقة مكة املكرمة  إىلللقسم    خطة الشراكة اجملتمعيةهتدف    
 من خالل ما يلي:وذلك اجملتمع السعودي عموماً  كذلك تلبية احتياجات 

 لدى منسويب القسم من أعضاء هيئة التدريس وموظفني وطالب . واملسؤولية االجتماعية تعزيز مفهوم املواطنة الصاحلة -1

 العالقة بني القسم واجملتمع املكي خصوصا والسعودي واإلسالمي عموما .   وطيدت -2

 ة يف جمال معاجلة اإلشكاالت الشرعية والسلوكية والقيمية. صصختالكوادر العلمية املاستثمار اخلربات و  -3

   .واجملتمع السعودي واإلسالمي على وجه العموم  صوصخلمة اجملتمع املكي على وجه اخلد تمعية اجملوضع املشاريع  -4

 إجياد حلول شرعية للقضااي اجملتمعية.  -5

 تشجيع وتنمية العمل التطوعي ملنسويب القسم من أعضاء وموظفني وطلبة .   -6

 ربانمج .  قيم اجملتمعية لدى أفراد الاملهارات والزايدة  -7
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 : أمور متت مراعاهتا عند وضع اخلطة ❖

 لقسم الشريعة اآليت: خطة خدمة اجملتمعد وضع ر عي عنوقد 

 م. 2030وضع اخلطة يف ضوء التوجيهات واألهداف العامة للجامعة ورؤية اململكة  مت -1

 يف ضوء رؤية ورسالة وأهداف القسم والكلية واجلامعة.  قسميف ال للشراكة اجملتمعيةاخلطة التنفيذية  ب نيت -2

 .حملليالشراكة العلمية مع اجملتمع او التعاون  اخلطة حتقق  -3

 تراعي اخلطة التنفيذية اإلمكاانت البشرية واملادية والتقنية.  -4

 .قياسها   متيسرداء أاخلطة التنفيذية مؤشرات  تتضمن -5

 



 

 

5 

 
 

 

 وحتليل املوارد يف القسم:  تقييم الوضع احلايل❖     

 الضعف نقاط: 

 . خدمة اجملتمعتلبية احتياجات لاملوارد املالية  وضعف نقص-1

 . خدمة اجملتمع حوافز إداري ومايل للتشجيع على عدم وجود نظام -2

 . خدمة اجملتمع حاجة بعض أعضاء هيئة التدريس إىل مزيد من التدريب يف جمال مهارات -3

 .ة التدريس أبعباء التدريس واألحباث العلميةانشغال أعضاء هيئ -4

 اجملتمع احمللي. ابحتياجات املسائل التطبيقية املتعلقة  ابتعاد هيئة التدريس عن الكتابة يف-5
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 :نقاط القوة 

 أشكال التخصصات الشرعية. فيه مجيعوجود طاقم تدريسي -1

 جود بعض الكفاءات ذات االختصاص البحثي املتعلق حباجات اجملتمع. و -2

 وجود عالقات متميزة للقسم مبؤسسات اجملتمع احمللي.-3

 اجملتمع احمللي املكي جمتمع داعم لألنشطة والبحوث الشرعية.-4

 اخلدمات اجملتمعية . القدرات اإلدارية املتميزة للقسم يف جمال اإلبداع والتطوير لتحسني مستوى -5
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        بقسم الشريعة: للشراكة اجملتمعيةطة التنفيذية اخل ❖              

 

مستوى األداء  فرتة التنفيذ  إجراءات التنفيذ  مؤشر األداء اهلدف  رقم املؤشر 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

KP-P-1  
وضع املشاريع 

 خلدمة   تمعيةاجمل
 اجملتمع املكي 

 على وجه اخلصوص   
واجملتمع السعودي 

 واإلسالمي 
 على وجه العموم 

 عدد املؤمترات 
    املشارك هبا القسم

 اختيار موضوع للمؤمتر 
 التنسيق مع اجلهات املختصة 

 تشكيل جلان للمشاركة 

 
 سنوي

 
 مؤمتر سنوي

 رئيس اجلامعة 
 عميد الكلية 

 
KP-P-2  عدد الندوات العلمية 

 املقدمة من القسم 
 اختيار موضوع الندوة 

 التنسيق مع اجلهات املختصة 
 تشكيل جلان للندوة 

 
 فصلي 

 
 ندوة كل فصل 

 رئيس القسم 
 اللجنة العلمية 

KP-P-3   اللقاءات والدورات عدد
 العلمية والتطويرية

 اختيار موضوع اللقاء أو الورشة 
 املختصة التنسيق مع اجلهات  

 تشكيل جلان للندوة 

 
 مستمر

 
10 

 اللجنة العلمية
 أعضاء هيئة التدريس
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مستوى األداء  فرتة التنفيذ  إجراءات التنفيذ  مؤشر األداء اهلدف  رقم املؤشر 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

KP-P-4  
 

 

وضع املشاريع 
 خلدمة   تمعيةاجمل

 اجملتمع املكي 
 على وجه اخلصوص   

واجملتمع السعودي 
 واإلسالمي 

 على وجه العموم 

 
 

     عدد املعارض العلمية

 
 املعرض اختيار موضوع  

 التنسيق مع اجلهات املختصة 
 تشكيل جلان للمشاركة 

 
 

 سنوي

 
 

 مؤمتر سنوي

 رئيس اجلامعة 
 عميد الكلية 

 ت العامة جلنة العالقا
طلبة الدراسات العليا 

 والبكالوريوس 
KP-P-5  عدد التطبيقات واملنصات 

 العلمية خلدمة اجملتمع
 اختيار موضوع التطبيق واملنصة 

  التنسيق مع جهات خمتصة 
 تطبيق أو منصة  سنوي

 نويس
 رئيس القسم 

 جلنة العالقات العامة 
 طلبة الدراسات العليا 

KP-P-6  نسبة املنجز من املوسوعة
العلمية لقضااي احلج 

 والعمرة ونوازهلا  

 التنسيق مع جهة داعمة 
 تشكيل جلنة املوسوعة 

 
 مستمر

 
30 % 

 اللجنة العلمية
 أعضاء هيئة التدريس
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مستوى األداء  فرتة التنفيذ  إجراءات التنفيذ  مؤشر األداء اهلدف  رقم املؤشر 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

KP-P-7  

 
 

العالقة بني   دوطيت
القسم واجملتمع املكي 
خصوصا والسعودي 

  واإلسالمي عموما

عدد الشركات مع 
 املؤسسات ااملناظرة 

   واملراكز البحثية

 . التنسيق مع اجلهات املختصة
 اختيار موضوع الندوة. 
 . تشكيل جلان للمشاركة  

 
 سنوي
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 عميد الكلية 
 رئيس القسم 

 جلنة العالقات العامة 
KP-P-8   الشركات مع عدد

 مؤسسات ماحنة 
  ومؤسسات علمية خريية 

 التنسيق مع اجلهات املختصة. 
  . اختيار موضوع الندوة
 . تشكيل جلان للندوة

 كلية عميد ال ندوة كل فصل  فصلي 
 رئيس القسم 

  جلنة العالقات العامة 
KP-P-9 لربامج املقدمة عدد ا 

 فئة اخلرجيني ل
 انشاء وحدة اخلرجيني 

 قاعدة بياانت هلم قروب  انشاء  

 

 ستمرم
 

 لقاءات سنوية   4
 

 وحدة اخلرجيني 
KP-P-10  مدى رضا املستفيدين 

 اخلدمات املقدمة عن  
 تمعيةمن الشراكة اجمل

 

 بنود تقيم استبيان ب  عمل
 من معدل مخاسي 

 
 مستمر

  
4  

 دل مخاسيمن مع 

 
  جلنة العالقات العامة
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مستوى األداء  فرتة التنفيذ  إجراءات التنفيذ  مؤشر األداء اهلدف  رقم املؤشر 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

KP-P-11  
تشجيع وتنمية العمل 

ملنسويب   التطوعي
القسم من أعضاء 

 وطلبة . 
 

عدد املشاركني من 
 األعضاء يف خدمة اجملتمع 

 واألعمال التطوعية

 

عمل قاعدة بياانت ابملشاركة 
  اجملتمعية ألعضاء قسم الشريعة  

 
 مستمر

 
 مشارك   20

 

 رئيس القسم 
 اللجنة العلمية 

KP-P-12     عدد املشاركني من
الطلبة يف خدمة اجملتمع 

 واألعمال التطوعية

 

اانت ابملشاركة قاعدة بيعمل  
 اجملتمعية ألعضاء قسم الشريعة 

 
 مستمر

 
 

 مشارك   30

 

 رئيس القسم 
 اللجنة العلمية 
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مستوى األداء  فرتة التنفيذ  إجراءات التنفيذ  مؤشر األداء اهلدف  رقم املؤشر 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

KP-P-13  

استثمار اخلربات  
الكوادر العلمية و 
ة يف جمال صصختامل

معاجلة اإلشكاالت 
الشرعية والسلوكية  

 والقيمية

 

ربة اخل  بيوت عدد  
 االستشارية 

 

 عقد لقاءات للتعريف 
 اخلربة   بيوتب

 
 مستمر

 
 مشارك   20

 

 جلنة العالقات العامة 
  أعضاء هيئة التدريس

KP-P-14      الدورات التدريبية عدد
 املقدمة من أعضاء القسم 

 

 عمل حقائب تدريب 
 مع جهة خمتصة ابملادة العلمية 

 

 مستمر
 

 مشارك   20      
 جلنة العالقات العامة 
  أعضاء هيئة التدريس

KP-P-15  عدد الدورات التدريبية
 بة القسم طلاملقدمة من 

 عمل حقائب تدريب 
 مع جهة خمتصة ابملادة العلمية 

 

 مستمر
 

 مشارك  5
 جلنة املوهوبني 
 الطلبة املوهوبني 


