
 خطة وحدة الخدمة المجتمعية للعام الدراسي 
 ـه 1441/ 1440 –م  2021 – 2020

 مخرجات التعلم المستهدفة نوع البرنامج / الفعالية البرامج / الفعاليات محاور الخطة
المسؤول عن 

 التنفيذ
 مكان التنفيذ ألية التنفيذ

توقيت 
 التنفيذ

 :لمحور االول ا
 
 
 
 
 

األيام 
 العالمية 

 اليوم العالمي للزهايمر -1
بالمشاركة مع كلية التمريض 
بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن.
 

مسؤولية مجتمعية 
داخل الجامعة بالتعاون 

مع المؤسسات 
 االجتماعية 

 المعارف:
الممارسة المهنية في مجال  إطاراستعراض 

 رعاية كبار المسنين
المهارات: استعراض أنسب المداخل التي 

يستخدمها الممارسين في رعاية كبار السن 
 المصابين بالزهايمر

تعاون الطالبات وتبادل الخبرات  الكفاءات:
واستخدام التقنية والوسائل التكنولوجية 

وتم تنظيم عن بعد باستخدام تطبيق 
 فت مايكروسو

كلية التمريض 
كلية الخدمة –

االجتماعية 
والعديد من 

 كليات الجامعة

استيفاء الموافقات  .1
 المطلوبة 

االعالن عن الفعالية  .2
في البالك بورد 
ووحدة االعالن 

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات  .3

 التوثيق للفعالية .4

اعداد التقارير / جمع  .5
 االدلة المطلوبة

كلية الخدمة 
 االجتماعية 

 د/ مي بشار
د/ عبير  

 النعناعي 

الفصل 
الدراسي 
األول 

21/9/2020
 م 

مسؤولية مجتمعية  اليوم العالمي للمسنين - 2
داخل الجامعة بالتعاون 

مع المؤسسات 
 االجتماعية

 المعارف:
الممارسة المهنية في مجال  إطاراستعراض 

 لسن رعاية كبار ا
المهارات: استعراض أنسب المداخل التي 

 يستخدمها الممارسين في رعاية كبار السن 
 الكفاءات:

تعاون الطالبات وتبادل الخبرات واستخدام  
التقنية والوسائل التكنولوجية وتم تنظيم 

 عن بعد باستخدام تطبيق مايكروسوفت

وحدة الخدمة 
تمعية المج

بالتنسيق مع 
األقسام 

التعليمية 
 بالكلية  

استيفاء الموافقات  .1
 المطلوبة 

االعالن عن الفعالية  .2
في البالك بورد 
ووحدة االعالن 

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات  .3

 التوثيق للفعالية .4

اعداد التقارير / جمع  .5
 االدلة المطلوبة

 
كلية الخدمة 

 االجتماعية
أعضاء الهيئة 

التعليمية 
باالقسام 
 العلمية 

الفصل 
الدراسي 

األول 
5/10/2020
 م

 الثاني:المحور 
 

 مبادرة التطوع  -1
 أنشطة المبادرة 

مسؤولية مجتمعية 
 داخل الجامعة 

 المعارف:
استعراض مفهوم التطوع واسس العمل 

قسم خدمة 
 الجماعة

استيفاء الموافقات  .1
  المطلوبة

كلية الخدمة 
 االجتماعية 

الفصل 
الدراسي 



 جلسة حوارية مع الطالبات   - المبادرات 
 استضافة شخصيات ملهمة  -
 عروض حملة عن التطوع  -

 

 التطوعي 
المهارات: اكتساب المهارات المطلوبة في 

 العمل التطوعي
 الكفاءات:

تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام 
 التقنيات والوسائل التكنولوجية 

 

االعالن عن الفعالية  .2
في البالك بورد 
ووحدة االعالن 

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات  .3

 التوثيق للفعالية .4

اعداد التقارير / جمع  .5
 االدلة 

 األول 

مبادرة تخلص في رعايتهم -2
 سن()كبار 

 أنشطة المبادرة:
 استضافة شخصيات ملهمة  -
 عروض  -
 حملة عن رعاية كبار السن -

مسؤولية مجتمعية 
 داخل الجامعة

 المعارف:
استعراض اسس رعاية كبار السن في مجاالت 

 الممارسة المهنية 
 المهارات:

عرض المهنيين كيفية تطبيق التعامل مع 
 المسنين بالمؤسسات االجتماعية 

 الكفاءات:
ة تطبيق التعامل مع عرض المهنيين كيفي 

 المسنين بالمؤسسات االجتماعية

قسم الخدمة 
 الجماعة

استيفاء الموافقات  .1
 المطلوبة 

االعالن عن الفعالية  .2
في البالك بورد 
ووحدة االعالن 

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات  .3

 التوثيق للفعالية .4

اعداد التقارير / جمع  .5
 االدلة المطلوبة

كلية الخدمة 
 االجتماعية

الفصل 
الدراسي 

األول 
28/9/2020
 م

 مبادرة والء وانتماء -3
 المبادرة:أنشطة 

عروض تنمية الوالء  -
 واالنتماء 

أركان معبرة عن الوالء  -
 واالنتماء

 لقاءات عن الوالء واالنتماء  -
مسيرة معبرة الوالء  -

 واالنتماء 

 مسؤولية مجتمعية 
 داخل الجامعة

 المعارف:
 لدى الطالبات  واالنتماء استعراض قيم الوالء

 المهارات: استخدام مهارات االقناع والحوار 
 

 الكفاءات:
تدعيم العالقة والتعاون بين الطالبات وتبادل 
خبراتهم واستخدام الوسائل التكنولوجية في 

 تنفيذ أنشطة المبادرة 

قسم خدمة 
 الفرد 

استيفاء الموافقات  .1
 المطلوبة 

االعالن عن الفعالية  .2
في البالك بورد 
ووحدة االعالن 

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات  .3

 التوثيق للفعالية .4

ير / جمع اعداد التقار .5

كلية الخدمة 
 االجتماعية

الفصل 
الدراسي 

 األول
30/9/2020 
 م



 

 االدلة المطلوبة

مبادرة تعزيز القيم  -4
  :االجتماعية

 أنشطة المبادرة:
تنظيم لقاءات بين الطلبة  -

 التعليمية لهيئة وأعضاء ا
تقديم عروض لتعزيز القم  -

 بالمؤسسات 
محاضرة عن أهمية القيم  -

 االجتماعية 
أركان معبرة عن القيم  -

 االجتماعية االخالقية  

 مسؤولية مجتمعية 
 داخل الجامعة

 المعارف:
القيم استعراض مفهوم القيم وعرض أهم 
 األخالقية واالجتماعية لدى الطالبات 

  :المهارات
 استخدام مهارة االقناع والتأثير والتواصل 

  الكفاءات:
تدعيم العالقة والتعاون بين الطالبات وتبادل 
خبراتهم واستخدام الوسائل التكنولوجية في 

 تنفيذ أنشطة المبادرة

قسم خدمة 
 الفرد

استيفاء الموافقات  .1
 المطلوبة 

االعالن عن الفعالية  .2
في البالك بورد 
ووحدة االعالن 

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات  .3

 التوثيق للفعالية .4

اعداد التقارير / جمع  .5
 االدلة المطلوبة

كلية الخدمة 
 االجتماعية

الفصل 
الدراسي 

 األول

 مبادرة أنتم أملنا 
 المبادرة:أنشطة 

محاضرة اآلثار المترتبة عن  -
 تعاطي المخدرات 

ورشة عمل عن دور  -
االخصائي في مواجهة 

 مشكلة االدمان 
محاضرة التنشئة االجتماعية  -

 وحماية النشء من االدمان 
نظرية االحتكاك الثقافي  -

 وادمان النشئ
ورشة عمل عن حماية   -

 النشئ من االدمان 
جلسة حوارية بعنوان انتم 

 أملنا 

 مسؤولية مجتمعية 
 داخل الجامعة

 المعارف:
استعراض اسس الممارسة العامة مع فئات 

 المعرضين لخطر تعاطي المخدرات 
 المهارات:

عرض الممارسين المهنيين كيفية تطبيق 
المهارات المهنية في التعامل مع 

 المتعافين من االدمان 
رية االحتكاك الثقافي وكيفية استخدامها ظن

 في التفاعل مع ادمان النشئ
 الكفاءات:

لعالقة والتعاون بين الطالبات وتبادل تدعيم ا
خبراتهم واستخدام الوسائل التكنولوجية في 

 تنفيذ أنشطة المبادرة

قسم تنظيم 
 المجتمع 

استيفاء الموافقات  .1
 المطلوبة 

االعالن عن الفعالية  .2
في البالك بورد 
ووحدة االعالن 

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات  .3

 التوثيق للفعالية .4

التقارير / جمع اعداد  .5
 االدلة المطلوبة

كلية الخدمة 
 االجتماعية

 
الفصل 

الدراسي 
 األول 



 
 خطة وحدة الخدمة المجتمعية للعام الدراسي 

 هـ 1441/ 1440 –م  2021 – 2020
 الثاني الفصل الدراسي 

 البرامج / الفعاليات محاور الخطة
نوع البرنامج / 

 الفعالية
 المستهدفةمخرجات التعلم 

المسؤول عن 
 التنفيذ

 مكان التنفيذ ألية التنفيذ
توقيت 
 التنفيذ

 المحور االول:
 
 

 األيام العالمية 

 سرطان الثدي  اليوم العالمي لل -1
 االنشطة 

 أنتي تستحقين  •

 أاركان معبرة  •

 عروض  •

محاضرة بعنوان الوقاية خير من   •
 العالج  

ورشة تدريبية عن كيفي الوقاية   •
 من سرطان الثدي  

 حملة القمر الوردي   •

 زهرتنا قادرة  •

زيارة لمركز عبد اللطيف جميل   •
 للكشف المبكر 

 محاضرة الوقاية من سرطان الثدي   •

دور المؤسسات االجتماعية في   •
   التوعية من سرطان الثدي 

 
 
 
 

مسؤولية 
مجتمعية داخل 

الجامعة بالتعاون 
مع المؤسسات 

 االجتماعية 

 المعارف:
الممارسة  األسس النظريةاستعراض 

 مع مريضات سرطان الثدي المهنية
 المهارات:

عرض أنسب المداخل التي يستخدمها 
الممارسين مع مريضات سرطان الثدي 

وكيفية تطبيق المهارات المهنية مع 
 مريضات سرطان الثدي 

  الكفاءات:
م تعاون الطالبات وتبادل الخبرات واستخدا

  التقنية والوسائل التكنولوجية 

وحدة الخدمة 
 –المجتمعية 
األقسام 
–التعليمية 
الكليات 

االنسانية 
بجامعة االميرة 
نورة بنت عبد 

 الرحمن

استيفاء الموافقات  .1
 المطلوبة

االعالن عن الفعالية  .2
في البالك بورد ووحدة  

 االعالن بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات .3

 التوثيق للفعالية .4

اعداد التقارير / جمع  .5
 االدلة المطلوبة

جامعة األميرة 
 نورة
A4 

 
الفصل 

الدراسي 
 الثاني

 :الثانيور المح
 المبادرات 

   طريقك الختيار التخصصمبادرة -2
 أنشطة المبادرة  -
 عروض   -
 محاضرات   -
 ورش عمل   -

 

مسؤولية مجتمعية  
 داخل الجامعة  

 المعارف 
استعراض أسس تحديد األهداف واستعراض 

 التخصصات العلمية  
 المهارات 

 تطبيق مهارة التأثير واالقناع  
 الكفاءات:

 تعاون الطالبات وتبادل الخبرات  -
 استخدام التقنيات والوسائل التكنولوجية  -

التخطيط  قسم 
 االجتماعي  

  /الدكتورة 
 الجوهرة الزامل

 استيفاء الموافقات المطلوبة   .1

االعالن عن الفعالية في   .2
 البالك بورد ووحدة االعالن  

 حصر الطالبات   .3

 ية  التوثيق للفعال .4

 األدلة اعداد التقارير / جمع   .5

كلية الخدمة 
 االجتماعية  

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
فبراير 

 م2021
 هـ1442



 
 
 
 

 المحور الثالث : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدورات التدريبية

مسؤولية مجتمعية   دورة التطوع والمواطنة -1
 داخل الجامعة 

 المعارف:
واالسس التطوع المجتمعي  استعراض مفهوم 

 واإلجراءات والشروط التطوع 
 المهارات:

مهارات التطوع المجتمعي كيفية اكتساب  
 وتعزيز قيم التطوع  

 الكفاءات: 
تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام التقنيات  

 والوسائل التكنولوجية  

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

 د سارة صالح 

استيفاء الموافقات   .1
 المطلوبة  

االعالن عن الفعالية في   .2
البالك بورد ووحدة االعالن  

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات   .3

 التوثيق للفعالية  .4

االدلة اعداد التقارير / جمع  .5
 المطلوبة 

 
مسرح كلية  

 الخدمة االجتماعية 

الفصل 
الدراسي 

الثاني 
21/3/2021 

 ه1442

مسؤولية مجتمعية   دورة جودة البحث  -2
 داخل الجامعة 

 المعارف:
استعراض أسس البحث العلمي في قضايا 

 ومشكالت المجتمع 
 المهارات:

اكتساب مهارات اجراء البحوث العلمية في الخدمة 
 المجتمعية

 الكفاءات:
تدعيم العالقة والتعاون بين الطالبات وتبادل 

 خبراتهم واستخدام الوسائل التكنولوجية 

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

د هيفا عبد 
 الرحمن   

استيفاء الموافقات   .1
 المطلوبة  

االعالن عن الفعالية في   .2
البالك بورد ووحدة االعالن  

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات   .3

 للفعالية  التوثيق .4

اعداد التقارير / جمع االدلة  .5
 المطلوبة 

مسرح كلية  
 الخدمة االجتماعية 

الفصل 
الدراسي 

 االثاني
 م5/3/2020

تطوعية خارج   دورة طريقك للنجاح -3
 الجامعة

 المعارف 
استعراض أسس الشخصية الناجح وتحقيق 

 األهداف وتطوير الذات 
 المهارات 

 تطبيق مهارة التأثير واالقناع  
 الكفاءات:

تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام التقنيات  
 والوسائل التكنولوجية 

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

 د جوهرة الزامل   

استيفاء الموافقات   .1
 المطلوبة  

االعالن عن الفعالية في   .2
البالك بورد ووحدة االعالن  

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات   .3

 التوثيق للفعالية  .4

اعداد التقارير / جمع االدلة  .5
 المطلوبة 

كلية الخدمة 
 االجتماعية 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
مارس  

1442م2021
 ه



دورة كيفية اجتياز المقابلة -4 
 الشخصية بنجاح 

تطوعية خارج  
 الجامعة

 المعارف:
 بنجاح استعراض أسس اجتياز المقابلة الشخصية 

  :المهارات
 اكتساب مهارة التواصل الفعال 

 الكفاءات:
تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام التقنيات  

 والوسائل التكنولوجية 

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

 د حصة السند   

استيفاء الموافقات   .1
 المطلوبة  

االعالن عن الفعالية في   .2
البالك بورد ووحدة االعالن  

 بالجامعة

 الطالبات  حصر أسماء  .3

 التوثيق للفعالية  .4

اعداد التقارير / جمع االدلة  .5
 المطلوبة 

 
 

كلية الخدمة 
 االجتماعية 

 
 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
مارس  

1442م2021
 ه

 تابع / الدورات التدريبية

 
 األولى أوال  -5

مسؤولية مجتمعية  
 داخل الجامعة 

 المعارف:
 أسس تطوير الذات وتحقيق االهداف  

 المهارات
 التخطيط  -كتساب مهارة تحديد األولويات 

 
 الكفاءات:

تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام التقنيات  
 والوسائل التكنولوجية 

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

 د والء عامر

استيفاء الموافقات   .1
 المطلوبة  

االعالن عن الفعالية في   .2
ووحدة االعالن  البالك بورد 

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات   .3

 التوثيق للفعالية  .4

اعداد التقارير / جمع االدلة  .5
 المطلوبة 

كلية الخدمة 
 االجتماعية  

 المقهى الحواري

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
مارس  

2021/1442
 ه

مسؤولية مجتمعية   مهارات التفكير االبداعي -6
 داخل الجامعة 

 المعارف 
 استعراض أسس التفكير االبداعي وتطوير الذات  

 المهارات 
 اكتساب مهارات التفكير االبداعي

 الكفاءات:
تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام التقنيات  

 والوسائل التكنولوجية 

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

 د والء عامر

استيفاء الموافقات   .1
 المطلوبة  

االعالن عن الفعالية في   .2
ورد ووحدة االعالن  البالك ب

 بالجامعة

 حصر أسماء الطالبات   .3

 التوثيق للفعالية  .4

اعداد التقارير / جمع االدلة  .5
 المطلوبة 

 الخدمة كلية
   االجتماعية

 الحواري المقهى

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
مارس  

م/2021
 ه1442

وسائل التواصل االجتماعي الى   -7 
 أين؟

مسؤولية مجتمعية  
 داخل الجامعة 

 المعارف 
انواع وسائل التواصل االجتماعي استعراض 

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

استيفاء الموافقات   .1
 المطلوبة  

 الخدمة كلية
   االجتماعية

الفصل 
الدراسي 



 واهميتها وآثارها 
 الكفاءات:

تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام التقنيات  
 والوسائل التكنولوجية 

االعالن عن الفعالية في   .2 د والء عامر
البالك بورد ووحدة االعالن  

 الجامعةب

 حصر أسماء الطالبات   .3

 التوثيق للفعالية  .4

اعداد التقارير / جمع االدلة  .5
 المطلوبة 

 الثاني الحواري المقهى
 2021مارس 

 
 
 
 
 
 
 

 ورش العمل 

مسؤولية مجتمعية   المسؤولة المجتمعية  -8
 داخل الجامعة 

 معارف  
 استعراض اهمية المسؤولية المجتمعية 

 المهارات 
تنمية مهارات االحوار واالقناع والتاثير على 

 االخرين
 الكفاءات:

تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام التقنيات  
 والوسائل التكنولوجية 

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

د هيفاء عبد 
 الرحمن الشهوب 

استيفاء الموافقات   .1
 المطلوبة  

ن عن الفعالية في  االعال .2
البالك بورد ووحدة االعالن  

 بالجامعة  

 حصر اسماء الطالبات   .3

 التوثيق للفعالية   .4

اعداد التقارير / جمع االدلة  .5
 المطلوبة  

 الخدمة كلية
   االجتماعية

 الحواري المقهى

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2021فبراير 

الدعم الفني واالجتماعي لمرضى  -9
 السرطان 

مسؤولية مجتمعية  
 داخل الجامعة 

 معارف  
استعراض اسس الممارس المهنية في المجال  

 الطبي واستعراض دور االخصائي االجتماعي 
 المهارات 

 استخدام مهارات الحوار واالقناع  
 الكفاءات:

تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام التقنيات  
 وسائل التكنولوجية وال

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

 د حصة السند

 استيفاء الموافقات المطلوبة   .1

االعالن عن الفعالية في   .2
البالك بورد ووحدة االعالن  

 بالجامعة  

 حصر اسماء الطالبات   .3

 التوثيق للفعالية   .4

اعداد التقارير / جمع االدلة   .5
 المطلوبة 

 الخدمة كلية
   االجتماعية

 القاعات

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2021مارس 

مسؤولية مجتمعية   خططي لحياتك -10
 داخل الجامعة 

 معارف  
استعراض اسس التخطيط وتحديد االهداف 

 واالولويات  
 المهارات 

 تنمية مهارات التخطيط والتاثير على االخرين  
 الكفاءات:

تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام التقنيات  

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

 د هند الشهراني

استيفاء الموافقات   .1
 المطلوبة  

االعالن عن الفعالية في   .2
البالك بورد ووحدة االعالن  

 بالجامعة  

 حصر اسماء الطالبات   .3

 التوثيق للفعالية   .4

الفصل  خارج الجامعة 
الدراسي 

 الثاني
 2021مارس 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

االدلة اعداد التقارير / جمع  .5 والوسائل التكنولوجية 
 المطلوبة 

 11-   
 اتيكيت العالقات االجتماعية 

مسؤولية مجتمعية  
 داخل الجامعة 

 معارف  
 اسس االتيكيت االجتماعياستعراض 
 المهارات 

تنمية مهارات التواصل والعالقة االجتماعية 
 واساليب التعامل والتواصل الشخصي

 الكفاءات:
تعاون الطالبات وتبادل الخبرات باستخدام التقنيات  

 والوسائل التكنولوجية 

قسم التخطيط  
 االجتماعي 

 د حصة السند

استيفاء الموافقات   .1
 المطلوبة  

االعالن عن الفعالية في   .2
البالك بورد ووحدة االعالن  

 بالجامعة  

 حصر اسماء الطالبات   .3

 التوثيق للفعالية   .4

مع االدلة اعداد التقارير / ج .5
 المطلوبة 

 الخدمة كلية
   االجتماعية

 الحواري المقهى

الفصل 
الدراسي 

 الثاني
 2021مارس 


