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 اهلدف االسرتاتيجي االول : االرتقاء بنظام الكلية املؤسسي االداري وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة

 املبادرة 

 

مؤشرات  املخرجات اسم املشروع 

 األداء

املسؤول عن  فرتة التنفيذ  األنشطة

 التنفيذ 
 النهاية البداية

 

 

 ( ) أمبادرة

اعتماد رسالة 

الربنامج 

أساسًا 

للتخطيط 

 االسرتاتيجي

ـــ تنفيذ أنشطة 

بزيادة أهمية 

 الرسالة واألهداف

 

التوعية برؤية 

ورسالة وأهداف 

 القسم اجلديدة

 

عدد األنشطة 

املنفذة لنشر الوعي 

والرسالة بالرؤية 

 واألهداف

 

عرض رؤية ورسالة 

 وأهداف القسم اجلديد

الفصل 

 الدراسي األول

7341 

 هـ 7341 –

الفصل 

 الدراسي الثاني

7341 

 هـ 7341 –

 

 جلنة اجلودة بالقسم

 

 

ق -
يـــاد مـــدي الـــوعي 

بأهميـــــــة رســـــــالة  

 الربنامج وأهدافه

 

معرفة مدي 

استيعاب املعنيني 

بالرؤية والرسالة 

 واألهداف

عدد املشاركني 

باستطالع يقيس مدي 

معرفة املعنيني 

أعضاء هيئة -طالبات)

أرباب عمل( -التدريس

برؤية ورسالة وأهداف 

 القسم اجلديدة

 

لقاء مفتوح مع طالبات 

القسم وأعضاء هيئة التدريس 

 وأرباب العمل

الفصل 

 الدراسي األول

7341 

 هـ 7341 –

الفصل 

 الدراسي الثاني

7341 

 هـ 7341 –

 

 

جلنة اجلودة 

 بالقسم

 
 

 

 

 مبادرة) ب (

بناء نظام 

إداري تنظمي 

يرتكز على 

 اجلودة

 

ـــ جدولة القرارات 

الصادرة من جمالس 

األقسام والكلية 

واستخدامها كمرجع 

 للقرارات املستقبلية

معرفة مدي 

أهمية رؤية ورسالة 

وأهداف الربنامج 

اجلديدة يف اختاذ 

 القرارات

 

نسبة القرارات 

اليت اختذت  اهلامة

بالرجوع لرسالة 

 الربنامج

 

استخدام الرسالة 

كأساد لقرارات حمددة 

 ومهمة )اسرتاتيجية(

 مبجلس القسم

 

 مستمر

 

 

 

جلنة اجلودة 

  بالقسم

 
 

ـــ إعداد مناذج واستمارات 

خاصة باألرشفة 

 الكرتونية 

 

 

تنظيم العمل 

اإلداري وتسهيل 

 تداول البيانات

 

نسبة حتقق 

 الرضا الوظيفي 

 

إعداد مناذج ملتابعة 

 مستمر سري العملية التعليمية واإلدارية 

 

 إدارة القسم

 

ـــ إنشاء موقع الكرتوني 

لإلعالن للطالبات 

واألعضاء عن كل ما 

يتعلق بأمور القسم 

 التعليمية واإلدارية  

 

إيصال الرسالة 

املطلوبة لكل أعضاء 

القسم من هيئة 

 و إداريةتعليمية 

 

عدد املتابعني 

واملتابعات من الطلبة 

واملهتمني بشؤون  

القسم والتواصل 

بشفافية تامة مع 

 رئيسة القسم 

 

نشر االستبانات املراد 

 تعبئتها 

اإلعالن عن فعاليات 

 القسم 

 مستمر

 

 

 إدارة القسم



 

 مبادرة )ج (

االستمرار يف 

تعزيز ثقافة 

اجلودة 

وتطبيق 

مفهوم ادارة 

ضمان 

بصورة اجلودة 

شاملة يف مجيع 

أنشطة 

وجماالت 

 الكلية

 

ـــ مراجعة 

وحتديث مؤشرات األداء 

وحفظها يف قاعدة 

 بيانات

  

 

االرتقاء 

بأداء الربنامج  

مقارنة بنظرائه يف 

اجلامعات احمللية 

 واإلقليمية والعاملية

 

نسبة 

التطابق واالختالف مع 

 جهات املقارنة املرجعية

 

حتديد مؤشرات األداء 

اليت استخدمها الربنامج يف 

عملية الدراسة الذاتية وإرساهلا 

للجامعات إلجراء عملية املقارنة 

 املرجعية

 

فصل 

دراسي أول 

 هـ 7341 -7341

 

فصل 

 دراسي ثاني

7341 

 هـ7341 –

 

 

 

جلنة اجلودة 

 بالقسم

ـــ تشجيع 

االبتكار واالبداع وفق 

معايري اجلودة واالشادة 

 بتحسني األداء

 

 

 

 

 

 

أعضاء 

هيئة تدريس 

وطالبات مبدعات 

 ومبتكرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة أعضاء  

هيئة التدريس 

والطالبات املشاركات 

واحلاصالت على 

 جوائز ابداعية

عدد -

املبادرات االبداعية 

 واملبتكرة

حتفيز األعضاء 

االبداع على للمشاركة جبوائز 

مستوي الكلية واجلامعة على 

 املستوي العاملي

حتفيز الطالبات -

للمشاركة يف املؤمتر الطالبي 

 مستمر السنوي للجامعات

جلنة اجلودة 

  بالقسم

   
  

   
 
 
 



 االكادميي االعتماد على واحلصول األكادميية  الربامج جودة ضمان تعزيز اهلدف االسرتاتيجي الثاني : 

 املبادرة 

 

اسم 

 املشروع 

املسؤول عن  فرتة التنفيذ  األنشطة مؤشرات األداء املخرجات

 التنفيذ 
 النهاية البداية

 

 

 

 مبادرة ) أ (

التقــــويم املســــتمر 

ــربامج  للــــــــــــــــــــــــــ

األكادمييــة وفقــًا 

 ملعايري اجلودة

ـــ مراجعة  

وحتديث شاملة 

للربامج 

االكادميية 

 واخلطط الدراسية

املخرجات ـــ تقويم 

التعليمية مبا يتوافق 

مع متطلبات سوق 

 العمل

ـــ التوافق مع خطوط 

التنمية للتحول إىل 

 جمتمع املعرفة

عدد االجتماعات اليت -

 تعقدها جلان التطوير

 

متوسط الوقت الذي  -

تستغرقه عمليات 

 التطوير

حتديد نقاط القوة والضعف -

 وأولويات التحسني بالربنامج

 

ات حذف وإضافة مقرر -

 جديدة

 

حتديث املصادر املرجعية  -

 للمقررات

 مستمر
 

جلنة اجلودة 

 بالقسم

 

 

ـــ تشكيل جلنة 

استشارية 

 للربنامج

 

االســـتفادة مـــن اخلـــربات   -

العلميــة والتخصصــية  

 للمجتمع

عدد اجتماعات االستشارات -

 التطويرية

 

نسبة االستفادة من -

 املستشارين

 

نتائج حتليل تقييم الطالبة -

 للمقررات والربنامج

حتديد مستشاري الربنامج -

 ومراسالتهم

االجتماعات الدورية مع -

 مستشاري الربنامج

لقاءات العصف الذهين مع -

طالبات الربنامج للحصول 

على التغذية الراجعة منهم عن 

 تقييم الربنامج واملقررات

 

 مستمر

جلنة اجلودة 

 بالقسم

 

 

 مبادرة ) ب (

ــالي    ــوير أســـ تطـــ

 والتقييم التدريس

 

 

 

تنويع 

اسرتاتيجيات 

 التعليم والتعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

التوافق مع 

متطلبات اجلودة واالعتماد 

 األكادميي

 

 

عدد توصيفات -

املقررات اليت مت حتديثها 

 وتطويرها

 

نتائج حتليل  -

تقييم الطالبات 

 السرتاتيجيات

 التدريس

عقد ورش حول -

اسرتاتيجيات القرن العشرين يف 

 التعليم

األعضاء على حث -

تطوير اسرتاتيجيات التدريس 

 وربطها بالتقويم الوظيفي

مراجعة وحتديث -

 توصيفات املقررات الدراسية

مناقشة التقرير -

السنوي للربنامج وتقرير املقررات 

 مبجلس القسم

ورش عمل حول -

القياد والتقييم ومواصفات 

 االختبارات

 

 مستمر

 

 

 

جلنة اجلودة 

 بالقسم

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (مبادرة ) ج 

تفعيل الشراكات 

العلمية احمللية 

 والعاملية

االستفاد

ة من اخلربات 

العاملية يف دعم 

الربامج 

 األكادميية 

إدخال أمناط جديدة -

للتدريس يف الربامج 

 تساهم يف رفع جودته
دمج التعليم -

 االلكرتوني بالتقليدي

نسبة االستفادة -

من اخلربات العاملية يف جمال 

 التخصص 

بني نسبة الدمج -

التعليم الكرتوني والتعليم 

 التقليدي

مراجعة ملفات املقررات 

الدراسية  من قبل أعضاء هيئة 

تدريس ذو كفاءة عالية 

 بالتخصص ومن جامعات مرموقة

 مستمر

جلنة اجلودة 

 بالقسم

 



 اهلدف االسرتاتيجي الثالث  : رفع كفاءة وجودة اخلدمات األكادميية املقدمة للطلبة

املخرجا اسم املشروع  اسم املبادرة 

 ت

مؤشرات 

 األداء

فرتة  األنشطة

 التنفيذ 

املسؤول عن 

 التنفيذ 

ا

 لبداية
ا

 لنهاية
 

 

 

 املبادرة ) ب (

حتسني نوعية 

وجودة اخلدمات 

اإلرشادية والدعم 

 الطالبي

 

 

 

 

تشجيع األنشطة 

 الطالبية املنهجية 

 

 

 

تعويد الطالبة على 

ربط املنهج بالنشاط 

 الذي خيدمه 

 

 

 

عدد ونسبة األنشطة -

 املنهجية بالربنامج

عدد ونسبة أعضاء -

هيئة التدريس 

والطالبات املشاركات 

 يف األنشطة

ورشة عمل عن مهارة  -

التسجيل ودراسة احلالة ملوجهات 

 التدري  امليداني

نشاط تاريخ )الفكر االجتماعي -

 التاريخ(عرب 

نشاط مقرر العمل التطوعي -

)برنامج نشر ثقافة العمل 

 التطوعي(

نشاط مقرر علم االجتماع -

الطيب)السياسة الطبية يف 

 السعودية(

نشاط علم اجتماع األسرة -

 والطفولة )اليوم العاملي للطفل(

تدري  ميداني )تنفيذ برامج  -

فعالية -7تنظيم جمتمعي فعالية 

2) 

ماع السكاني نشاط علم االجت -

)التحليل االجتماعي لدميوغرافيا 

 السعودية(

نشاط مقرر مناهج --

البحث)ورشة عمل عن مناهج 

 البحث االجتماعي(

 مستمر

اللجنة الطالبية 

 بالقسم

  

تطوير اإلرشاد 

األكادميي و رفع 

 كفاءة املرشدات

 

توفري بيئة 

أكادميية نوعية 

تساعد الطالبة على 

 التعلم اجليد

 

الوقت الذي متوسط 

يستغرقه املرشدة 

األكادميية للرد على 

الطالبات املقدمة من 

 الطالبة

 

دورات تدريبية لتطوير املرشدات 

 األكادمييات

 لقاءات مفتوحة مع الطالبات

 

 مستمر

 

اللجنة الطالبية 

 بالقسم

 



التنسيق مع املؤسسات 

االجتماعية لتفعيل 

 عملية التدري  امليداني

 املؤسسات موافقة-

 طالبات قبول على

 . التدري 

 فعالة بيئة توفري-

 .  الطالبات لتدري 

زيادة عدد املوافقات 

الرمسية من جان  

املؤسسات  على تدري  

 الطالبات

زيارات استطالعية إىل -

 املؤسسات .

 

اللقاء التدرييب مع املؤسسات  -

 اجملتمعية

 

العام اجلامعي  

 هـ7341/7341

 

 

تطوير العملية 

التدريبية لربنامج علم 

االجتماع واخلدمة 

 االجتماعية 

 

 

ختريج أخصائيات 

اجتماعيات خبربات 

 ومهارات ميدانية 

ــ البحث يف اجلامعات 

املوازية للمقارنة 

 املرجعية

ــ اجتماعات مستمرة 

للبحث واملناقشة يف 

 نتائج املقارنات

ــ التنسيق والربط ما 

ية بني اخلطة التدريب

احلالية وتطوير 

الربنامج يف إنشاء 

 الدليل 

 

 

 

إعداد دليل حول آلية تنفيذ 

التدري  امليداني للخدمة 

 االجتماعية يف مجيع املستويات

الفصل الدراسي 

 هـ7341/7341األول 

 

 

 

 

اللجنة العلمية 

 بالقسم

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املقدمةاهلدف االسرتاتيجي الثالث : رفع كفاءة وجودة اخلدمات األكادميية 

اسم 

 املبادرة 

 
 
 

 

 

مبادرة 

 ) ج (

تطوير 

كفاءة مصادر 

التعلم 

واخلدمات 

اخلاصة بها مبا 

يضمن تلبية 

احتياجات 

الربامج 

 االكادميية

مؤشرات  املخرجات اسم املشروع 

 االداء

املسؤول عن  فرتة التنفيذ  االنشطة

 التنفيذ 
 النهاية البداية

 

 

 

 

 

تعزيز مصادر 

 املفتوحة التعلم

 

 

 

 

رفع جودة اخلـدمات  

التعليميـــــــــة املقدمـــــــــة 

 لألعضاء والطالبات

 

 

 

 

عدد قواعد معلومات 

الشبكة املفتوحة 

للطلبة وأعضاء هيئة 

 التدريس

 

نسبة املستفيدين -

من قواعد املكتبة 

الرقمية جبامعة 

الدمام )طالبات 

 وأساتذة(

 

 

 

 

 
 
 
 

 

توعية أعضاء هيئة -

بالدخول التدريس والطالبات 

 على مصادر التعلم املفتوحة

 
ورشة عمل عن كيفية -

 تفادي االستالل العلمي

 

دورة تدريبية عن التوثيق -

اآللي /االستشهاد املرجعي 

 اإللكرتوني

 

ورشة عمل حول إدخال  -

التكليفات والتقديرات بالبيبول 

 سوفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

جلنة أعضاء هيئة 

 التدريس



 

 

 

 

 

 
 

 التحتية البنية وحتديث تطوير الرابع: االسرتاتيجي اهلدف

اسم 

 املبادرة

 

مؤشرات  املخرجات اسم املشروع 

 األداء

املسؤول  فرتة التنفيذ  األنشطة

 عن التنفيذ 

 النهاية البداية
املبادرة 

 ) أ (

حتس

ين فاعلية 

كفاءة البنية 

 التحتية

تطـــــــوير وحتـــــــديث  

 مصادر التعلم
ــودة   ــيم ذو جــــــ تعلــــــ

عالية يتوافق مع املعايري 

 العاملية

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس املشاركني 

ــوير   ــات لتطـ مبقرتحـ

 مصادر التعلم

ــوير  - ــة لتطـــــ ــات طثيـــــ قاعـــــ

 وحتديث مصادر التعلم

رفـــــع مبقرتحـــــات لتطـــــوير   -

 مصادر التعلم مبجلس القسم

 

 مستمر

 

جلنة أعضاء هيئة 

املبادرة  التدريس

 ) ب (

توظي

ف واستبقاء 

 أعضاء هيئة

 التدريس

البحــــث عــــن أعضــــاء 

هيئــة تــدريس ذو كفــاءة 

ومهنية عالية يف جماالت 

 التخصص

املساهمة يف تطوير 

 الربنامج

رفع جودة املخرج -

 التعليمي

عدد اعضاء هيئة -

التدريس ذو املهنية 

والكفاءة املستقطبني 

 سنويًا

التنوع العرقي -

ألعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 الرفع باستقطاب أعضاء هيئة

تدريس متميزين للجنة 

 االستقطاب باجلامعة

  مستمر



 دعم وتطوير البحث العلمي وخدمة اجملتمع اهلدف االسرتاتيجي اخلامس :  

 اسم املبادرة

 

فرتة  االنشطة مؤشرات االداء املخرجات اسم املشروع

 التنفيذ 

ــؤول  املســـــ

 عن التنفيذ 

ا

 البداية
ا

 النهاية
 

 

 

 

 

مبادرة 

 ( ) أ

دعم 

وتطوير 

الدراسات العليا 

 ورفع جودتها

 

 

 

 

 

 

تأسيس برنامج 

 الدراسات العليا

 

 

 

 

إتاحة -

الفرص للحصول 

على درجات 

علمية 

كاملاجستري 

 والدكتوراه

 

 

 

 

نسبة األعضاء -

املشاركني يف 

برنامج تأسيس 

 الدراسات العليا

أواًل: عقد لقاء كـل ثالثـة أشـهر    

بالقسـم لتحقيــق  مـع املعيـدات واحملاضـرات    

 األهداف اآلتية :

 

تعريفهن بقوانني الدراسات العليا  .7

للحصول علـى درجـيت املاجسـتري    

والدكتوراه عن طريـق االبتعـا    

 الداخلي / اخلارجي .
ــواجهن     .2 ــيت تـ ــاكل الـ ــد املشـ حتديـ

للحصــــــول علــــــى قبــــــول ســــــواء 

 باجلامعات السعودية أو العاملية
ــة   .4 ــة كافـــ ــة ملعاجلـــ ــع خطـــ وضـــ

تــــــواجههن يف الصــــــعوبات الــــــيت 

 احلصول على قبول باجلامعات
 

ــيس   ــًا : تأســـــــــ ثانيـــــــــ

ــم    ــا بقســم عل الدراســات العلي

ــة   ــاع واخلدمــــــــــــ االجتمــــــــــــ

االجتماعية من خالل ما يلي 

: 

حتديــد برنــامج للدراســات العليــا  .7

بالقســـــم عـــــن طريـــــق البحـــــث    

 والدراسة 

جلنة الدراسات  مستمر

 العليا



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

حتديد سياسة للقبول من خـالل   .2

اإلمكانات البشرية واملادية املتاحة 

 بالقسم
اعــداد اســتمارة تقــديم للدراســات  .4

 العليا بالقسم وشروطها 
ثالثًا : عقـد لقـاء فصـلي للتعـرف     

علـــــــى موضــــــــوعات رســــــــائل املاجســــــــتري  

والدكتوراه الـيت مت إجراؤهـا يف اجلامعـات    

السعودية وحتليل أهم النتائج اليت توصلت 

 إليها  
 



 اخلامس: دعم وتطوير البحث العلمي وخدمة اجملتمعاهلدف االسرتاتيجي 

اسم 

 املبادرة

اسم 

 املشروع

املسؤو فرتة التنفيذ  األنشطة مؤشرات األداء املخرجات

 ل عن التنفيذ 
 النهاية لبداية

 مبادرة 

 ) أ (

دعم 

وتطوير البحث 

العلمي 

والدراسات العليا 

 ورفع جودتها

عقد لقاء 

سنوي على مستوي 

الكلية لعرض  قسامأ

االجتاهات احلديثة يف 

البحث العلمي وفقًا 

 للتخصصات املختلفة

زيادة املعرفة يف 

جمال التخصص 

واالستفادة من القدرات 

 البحثية ألعضاء القسم

نسبة االعضاء -

املشاركني يف الندوات يف 

 القسم بأوراق عمل

نسبة احلضور -

 من داخل القسم وخارجه

 تنظيم ندوة علمية يف جمال

التخصص يف القسم بعنوان " البحث 

العلمي يف جمال العلوم اإلنسانية 

واالجتماعّية جبامعات اململكة: الواقع 

 والتطّلعات

 الفصل الثاني

 هـ7341/7341عام 

 

جلنة 

البحث العلمي 

 وخدمة اجملتمع.

 

 

 مبادرة

 ) ج ( 

االرتقاء 

بسياسات 

وأنشطة البحث 

 العلمي

 

تنظيم 

أنشطة البحو  

االحتياجات خلدمة 

 الوطنية

 

املساهمة يف -

خدمة اجملتمع من خالل 

 البحث العلمي

زيادة االنتماء -

 الوطين لدي األعضاء

 

عدد األطا  

التخصصية املوجهة خلدمة 

 اجملتمع والوطن

عقد لقاءات حوارية ملناقشة -

املوضوعات املقرتحة للبحو  

 اجملتمعية.

إشراك الطالبات واملعيدات -

لمية اليت تسهم يف خدمة يف البحو  الع

 اجملتمع والوطن.

 

 

 مستمر

 

جلنة 

البحث العلمي 

 وخدمة اجملتمع
 

 مبادرة

 ) د ( 

التحفيز 

على إقامة 

أنشطة علمية 

وطثية ذات 

أكادميية  جودة

 عالية

 

 

إقامــــــــــــــــــة 

أنشــــــــــطة ثقافيــــــــــة   

متميــزة علــى مســتوي 

 القسم

 

تعريـــف أعضـــاء  

ــا     ــم بأطـ ــات القسـ وطالبـ

أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس 

 ونتائج دراستهم

 

نسبة اعضاء هيئة -

التــــــــــــدريس املشــــــــــــاركني 

 بالفعالية.

عــــــدد الطالبــــــات -

 املشاركات باحلضور

 

إقامة يوم امللصقات العلمية -

للتعريــــــف بأطــــــا  أعضــــــاء هيئــــــة    

 التدريس بالقسم .

إقامة يوم تعريفي باإلنتـاج  -

 البحثي  ألعضاء القسم .

 

الفصل األول  

 هـ7341/7341

جلنة 

العلمي البحث 

 وخدمة اجملتمع

 

 

 

 

 

تشجيع ومتابعة 

الشراكات البحثية 

بني األعضاء ذوي 

التخصصات املتنوعة 

 داخل القسم 

 

أطا  علمية متنوعة 

 الفكر والتوجهات

نسبة االعضاء -

 املشاركني ببحو  مشرتكة 

عدد الطالبات -

املشاركات بأطا  مع 

 أعضاء هيئة التدريس

عقد لقاءات لتحفيز أعضاء هيئة -

التدريس على إعداد طو  علمية 

 مشرتكة 

لقاء لعرض خطط طثية مستقبلية -

 ضمن اجملموعات البحثية للقسم

الفصل األول  

 هـ7341/7341

جلنة البحث 

العلمي وخدمة 

 اجملتمع



 

 
 مبادرة

 ) هـ( 

دعم 

وتطوير 

الشراكات 

 البحثية

تشكيل جمموعات 

طثية متخصصة يف 

جمال واحد )علم 

( ويف  االجتماع

اجملالني ) علم 

االجتماع واخلدمة 

 االجتماعية ( .

املساهمة يف إثراء -

الوطن خبطط 

 اسرتاتيجية إقليمية .

دراسات الستشراف -

املستقبل لتحقيق التكامل 

 اخلليجي

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس املشاركات يف 

امللتقى العلمي لدور 

اجلامعات يف حتقيق التكامل 

 العربيبني دول اخلليج 

الشروع يف جتميع املادة العلمية 

دور اجلامعات يف ″للملتقى العلمي 

حتقيق التكامل بني دول اخلليج 

 ″العربي 
 مستمر    

جلنة البحث 

العلمي وخدمة 

 اجملتمع 

إجراء شراكات 

طثية مبشاركة 

 التخصصات األخري 

إثراء مكتبة اجلامعة 

االلكرتونية من خالل 

املرصد االجتماعي املزمع 

انشائه يف القسم باألطا  

االجتماعية اليت ترصد 

االحتياجات اجملتمعية 

 وتعاجل املشكالت . 

 

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس املشاركني يف 

 املرصد االجتماعي  

 

الشروع يف إنشاء املرصد االجتماعي يف 

التابع لقسم علم  جامعة الدمام

 مستمر   االجتماع  

إدارة القسم 

واللجنة العلمية 

 بالقسم

 مبادرة 

 ) و (

 تعزيز

 يفدور الكلية 

تنمية قدرات 

اجملتمع احمللي 

يف كافة اجملالت 

 .املهنية والثقافية

 

وضع خطة مفصلة 

لربامج  ومعتمدة 

 خدمة اجملتمع

 

املساهمة الفعالة يف 

 خدمة اجملتمع احمللي

 

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس والطالبات 

املشاركات يف مبادرة )صلة( 

 املعرفية

 

تنفيذ برنامج "مواجهة العنف" يف -

 مؤسسات اجملتمع احمللي

 مستمر

جلنة البحث 

العلمي وخدمة 

 اجملتمع

 

 

 

 
 


