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 الخطة التنفيذية لقسم اللغة العربية

كلية اآلداب/ جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن   

 الوحدة املجتمعية

هـ1441، 1440  
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 تشاركلقبول مبدأ لتحقيق األهداف والطموحات واالحتياجات، وتتضمن شمولية ومرونة في خطواتها وآلياتها  ملحة حاجةالجامعات في املجتمعية  الخدمةعد ت

بين املؤسسات التعليمية وبين أفراد  إلعادة صياغة املهامهي رؤية جديدة املنظمات في كافة أرجاء الوطن، كما ترسم حدوًدا أوسع للعالقات بينهما؛ إذ مع  املسؤولية

املجتمع الحيوي، االقتصاد املزدهر، والوطن  بمحاورها الثالث: 2030التنمية املستدامة في ضوء رؤية اململكة  دعم وتحقيق من ركائز ؛ وبذلك فهيملجتمعمنظمات ا

. الطموح  

،  2030لتحقيق رؤية اململكة  والشراكة املجتمعيةلتفعيل املسؤولية آليات وتسعى وحدة الخدمة املجتمعية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى وضع 

.ورسالة الجامعة والكلية والقسم وأهدافها  مستمّدة خططها ورؤاها من سياسات الجامعة وأنظمتها وخططها  

ــــــــــ  ـــــــــاركة في تقديم العديد من الفعاليات يؤمن قسم اللغة العربية ببرامجه بدوره الفعال ومسؤوليته تجاه املجتمع؛ التي تتمثل في املشــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ،مثلـــــــ  

هذا املجالاملؤتمرات، وورش العمل، والندوات، واللقاءات، واملشاركة فيما يقدم خارجها، كما يقدم العديد من األنشطة غير املنهجية والتطوعية في   
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 . نعبد الرحميرة نورة بنت المجتمع في برامج جامعة سرة وإدراج خدمة املال رأة و تعلقة باملخدمة القضايا امل: الجامعة هدف

 جتمعية .رتقاء بالخدمات املل حلي واجتمع املبناء جسور التعاون الفاعل بين الجامعة وامل الكلية: هدف

غة العربّية بسوق العمل و اإلسهام في خدمة املجتمع  :القسم هدف
ُّ
 ومتطلبات التنمية.ربط برامج الل

 .ويلبي متطلباتهجتمع بما يسهم في خدمة امل واملهنية جتمعيةشاركة املامل هن فيدور ربط الطالبات ب البرنامج: هدف

 

 أنشطة التنفيذ  اإلجراءات واملبادرات 
مدة  

 التنفيذ 
 مؤشرات الداء   مسؤولية التنفيذ 

 املتابعة 
الدلة   والتحقق 

 والوثائق 

وجود تفاعل بين القسم   4/1         

 واملجتمع 

 

تنفيذ عدد من البرامج والزيارات إلى عدد من  •

 مؤسسات املجتمع

)  املجتمع بالخدمات التي يقدمها القسم  توعية •

 لقاء وحوارات(

 

 

 مستمر

 الوحدة املجتمعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد الزيارات املنفذة للمؤسسات في املجتمع  •

(3 ) 

 (:4عدد املبادرات ) •

( بمناسبة اليوم العاملي للغة عربيةمبادرة  ) .1

 )اضغط هنا( ةالعربي

 مبادرة )صوتي في خدمة مجتمعي( .2

 + ) حوار بالخدمات املقدمة(  أصبوحة أدبية . 3

 حزمة من الدورات التدريبية .4

 

 بب

تقرير وحدة   1441 1440

الخدمة  

املجتمعية  

 ه 1441للعام 

 اضغط هنا()

 استمارات -

 صور -

 إعالنات-

 خطابات-

https://drive.google.com/open?id=1B1vcjtojiss9BwGxm2wFPELaWpeY63p6
https://drive.google.com/open?id=1B1vcjtojiss9BwGxm2wFPELaWpeY63p6
https://drive.google.com/open?id=1B1vcjtojiss9BwGxm2wFPELaWpeY63p6
https://drive.google.com/open?id=1B1vcjtojiss9BwGxm2wFPELaWpeY63p6
file:///C:/Users/manal/Desktop/ـhttps:/drive.google.com/file/d/10U2-AD7PjbrsCWKcPiAM6NgDAbwFHze1/view%3fusp=sharing
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اللجان  في الطراف املجتمعية إلشراك وضع آليات

 في القسم  املختلفة

 مستمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنة سوق العمل 

 وحدة الخريجات 

 املجتمعية الوحدة 

 

 
 

  عدد العضاء املشاركين في الرحالت •

  -( مشاركة من العضاء 74) واملبادرات املجتمعية:

 .واإلداريات -الطالبات

  
 التقارير -

نموذج -

 التطوع 

 

تدعيم الشراكة مع املؤسسات   4/2

املجتمعية في تدريب الطالبات  

 والخريجين وتأهيلهم

تنفيذ بعض الرحالت الطالبية إلى املؤسسات -

 املجتمعية الفاعلة. 

 (1)عقد الشراكات )نموذج(  -

 مستمر

 

 عدد املؤسسات والشركات املجتمعية الفاعلة:  •

 ( في الفصل الدراس ي الول 4)

 ( في الفصل الدراس ي الثاني 5)

1440 1441 

 خطابات-

 تقارير-

عدد الرحالت والزيارات املنفذة لجهات  •

 ( رحالت خارجية3مجتمعية )

1440 1441 

 اتاإلعالن-

 التقارير-

ومستمرة  ةدراسات مستفيض 4/3

 لحتياجات سوق العمل. 

 

 ومستشارات القسم أعضاء من املكونة العمل سوق  لجنة -

 ( هنا اضغط اللجنة محاضر ) التسويق

 ( اللجنة نتائج )

 بالحتياجات  التوظيف وجهات لعمالا قطاع آراء استطالع-

 العربية. اللغة خريجة في الالزمة واملهارات

 (1) هنا اضغط     

 الالزمة باملهارات العربية اللغة خريجات رأي استطالع -

   العمل: لسوق 

  (1) هنا اضغط

 (2) هنا اضغط 

 

 

 كل عام 

 ( 1)العمل لسوق  الخريجات تأهيل برنامج •

 (هنا اضغط)

 مكان(  كل في مكان )لك   مسابقة •

 (الفائزة املشاركة) (هنا اضغط)

 ( 2) العمل لسوق  الخريجات تأهيل برنامج •
 هنا( اضغط)

نتائج  1441 1440

الدراسات 

 :والتقارير

تقرير رأي  

جهات العمل  

 والخريجات. 

 (اضغط هنا)

 

تقرير منجزات 

 الوحدة . 

 (هنا ضغط  ا)

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gqJQ5ZacfU4yvyIGHHaCYAIk49d4f3th/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qdEDQfyvh1jeUde7dc9ix-oauLPWX6Gw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dj6N-LgEK7-y0EmEU7k61CTH38j4AR3P/view?usp=sharing
https://forms.gle/p2qFTNye6whYTBP5A
https://docs.google.com/forms/d/1Ay82p2tChfuOB1JJr8VEiq4BTEDmL6Zk5vfyKZ6lfPs
https://forms.gle/dMWaCrpvrjR8JTB2A
https://drive.google.com/file/d/1_QcNemOcBwROcIkRC2mQBU7ogab_t2Nw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14sGuLVwtnghNFGJ7YuWxTCS1xIkUQgHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BLQsLxtPeX4PEbNUQfG1NObLsJWor58I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ugKtsgmDrTlNvmlcFC9Pc53m-cQ52DM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F1ByEx8WVsYBv1WeG20Ti-kuysOGORos/view?usp=sharing
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ود آلية لقياس رضا الطراف  وج 4/4

 قسم املجتمعية عن خدمات ال 

  اللغة  قسم خريجات من عينة رضا استبانة •

 . الوحدة من املقدمة الخدمات عند العربية

 .  هنا( اضغط )

 املبادرات في الستضافة جهات رأي استطالع •

 وحدة  من املقدمة للممارسات املجتمعية

 )نموذج(  املجتمعية. الخدمة

 ( اضغط هنا)    

 ثالثة أشهر 

 :املجتمعية الخدمات من املستفيدين رضا نسبة

 الخريجات من عينة رضا نسبة •

 النتائج( لرؤية هنا اضغط)

 

 املجتمعية املبادرات عن رضاال نسبة •

 التفاصيل لرؤية هنا اضغط) )نموذج(

 (  املمارسة أثر قياس ونتائج كاملة

 

 

1440 1441 

الستبانات -

املطروحة  

 لقياس الرضا 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Rqp2VVJDLTGjS8Z17
https://drive.google.com/drive/folders/1FUp26DZERY72g8cfEeC-mrRD0nlnPp2F?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18EabrMNdfXSvBBgEJFjUel6dYPYWs4CZjNBt52ZpPZI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FUp26DZERY72g8cfEeC-mrRD0nlnPp2F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FUp26DZERY72g8cfEeC-mrRD0nlnPp2F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FUp26DZERY72g8cfEeC-mrRD0nlnPp2F?usp=sharing
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 :والتقييمخطة املتابعة 

 يعمل قسم اللغة العربية ببرامجه على تمكين لجنة التخطيط الستراتيجي من متابعة تنفيذ الخطة بشكل دوري                            

 وتعتمد آلية تنفيذ هذه املتابعة للخطة بمتابعة الخطة التنفيذية في :، لضمان تحقيق أهدافها لتطوير وتحسين الداء في القسم               

  املتابعةمجالت ومؤشرات  ✓

 تعبئة نموذج تقرير دوري للمتابعة ✓

 مناقشة التقارير املقدمة من اللجنة لتخاذ الالزم بشأنها ✓

 مشاركة نتائج املتابعة والتقييم مع الطراف املعنية   ✓

واقتراحات ✓  .التنفيذ بشأن إعالم القائمين على التنفيذ بنتائج املتابعة والتقييم وتأثيرها على تنفيذ الخطة مع تقديم توصيات 

 الحتفاظ بسجالت عن تقارير املتابعة والتقييم وأعمال اللجنة بشكل عام حول:  ✓

 نسبة النشطة املنفذة إلى املخطط ✓

 نسبة النشطة املؤجلة إلى املخطط  ✓

 املوارد املالية نسبة إلى امليزانية املقدرة الساسية  ✓

 اقتراح أولويات للتحسين والتطوير ✓
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