
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 وحدة خدمة المجتمع

 

االجتماعية دور أساسي في عملية التنمية المجتمعية إْذ تساهم بشكل  ةللمسؤولي
(، والتي تعد أحد محاورها الرئيسية )وطن طموح، 2030مباشر في تحقيق رؤية المملكة )

 ومواطنة مسؤولة(.

كلية  جتمع حرصتوإيماناً بالدور الفاعل لجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن في خدمة الم
الهندسة كونها جزءاً أساسياً في الجامعة على تفعيل نشاطها المجتمعي وذلك بوضع خطة 
تهدف إلى إعداد كوادر هندسية متميزة، وإجراء بحوث علمية مبتكرة، وتقديم خدمة 

 مجتمعية مؤثرة.

من واجباتها  إضافًة إلى زيادة الوعي المعرفي والثقافة التربوية لجميع أفراد المجتمع كجزء
اءة  المجتمعية؛ وذلك من خالل المساهمة النشطة في تفعيل الخدمات المجتمعية البنَّ
والداعمة، وتحفيز منسوبي الكلية من أعضاء هيئة تعليمية وإدارية وطالبات بمختلف 
األقسام والوحدات واإلدارات على المشاركة والتعاون مع المؤسسات المختلفة وإتاحة 

التعليمات  تالخدمات والمشاركة الهادفة داخل الجامعة أو خارجها مع مراعا الفرصة لتقديم
 والتوجيهات الرسمية بهذا الخصوص.
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  د وتعريفهم بمرافق الكلية.الجد



 
 
 
 
 
 

 

  

 

 لمخرجات المتوقعة للوحدةا
 

تقديم برامج أكاديمية متميزة ومعتمدة تلبي متطلبات التنمية واحتياجات سوق  -1
 2030العمل وفق رؤية المملكة العربية السعودية 

 اعداد مهندسات منافسات على الصعيدين الوطني والدولي.  -2

في سوق العمل تتسم بمهارات قيادية  إعداد خريجات ذوي قدرة على المنافسة -3
وإدارية قادرة على التواصل الفّعال والتعامل بقوه وفاعلية مع التحديات لمواجهة 

 ضغوط العمل.

 إعداد كوادر طالبية قادرة على تنفيذ المشاريع في المجاالت المختلفة. -4

 


