
  

 

  

  

 تقرير لجنة خدمة المجتمع

 عن الفصل الدراسي األول للعام الجامعي
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1)          

 أعضاء الوحدة        (2

 الصفة االسم متسلسل

  رئًٌسا عبد السالم درداح العودات.  د 1

  نائًبا للرئٌس السعٌد سلٌمان السعٌد.  د 2

  أمًٌنا للجنة محً الدٌن محمد إبراهٌم.  د 3

  عضًوا  محمد ناٌف خرٌسات 4

 عضوا محمد محمد عطٌة الغزالً 5

  

  

 أنشطة الوحدة        (3

 الزمان المكان عدد المشاركٌن عنوان النشاط نوع النشاط متسلسل

 اجتماعات إلقرار الخطة حٌث تم   اداري 1

إقرار الخطة ووضع الرؤٌة 

والرسالة، ووضع برنامج زمنً 

 لتنفٌذ الخطة

 7/2/1438   قاعة االجتماعات 4 

 4/4/1438  قاعة االجتماعات 50 استقبال وفد ثانوٌة خالد بن الولٌد تعلٌمً تربوي 2

 8/3/1438   قاعة االجتماعات 4 2030تنمٌة المجتمع وفق رؤٌة  وضع خطة لمؤتمر 3

. ٌرجى توثٌق كل مشاركة بصورة معبرة  مع كتابة تقرٌر مجمل عنها

 30/1/1438الوحدة أنشئت حدًٌثا بتارٌخ 

 

  

 أمور أخرى        (4

. ٌرجى توثٌق كل أمر مما ٌخص وحدة بعٌنها بصورة معبرة  مع كتابة تقرٌر مجمل عنه

. تم إعداد خطة اللجنة بالتنسٌق مع األقسام العلمٌة فً الكلٌة

 

  



 مدارس طبرجل/ استضافة وفد مدرسة خالد بن الولٌد من  

 :مقدمة

ضمن خطة لجنة خدمة المجتمع فً التواصل مع مكونات المجتمع المحٌط بها وإٌجاد بٌئة 

مشتركة من التعاون والتواصل ومد الجسور، وإٌجاد عالقات تعرٌفٌة بالكلٌة وبرامجها، ال 

سٌما مع طالب الثانوٌة الذٌن هم فً طرٌقهم لاللتحاق بالجامعة، استقبلت الكلٌة ممثلة بلجنة 

 .خدمة المجتمع  وفد من طالب ثانوي مدرسة خالد بن الولٌد

 . هـ 1438/ 4/ 4وتم اللقاء ٌوم االثنٌن الموافق 

 .وعقد اللقاء فً القاعة الكبرى فً كلٌة العلوم واآلداب بطبرجل

 :(المحاور )وتم اللقاء وفق البرنامج التالً

 .(الدكتور عبد السالم درداح العودات: رئٌس لجنة خدمة المجتمع )كلمة مدٌر اللقاء     .1

ترحٌبٌة وتعرٌفٌة وإجابة  )كلمة سعادة عمٌد الكلٌة الدكتور مشعل بن محمد العنزي    .2

 .(عن أسئلة الوفد واستفساراتهم

 (احمد عثمان. مشرف الشؤون األكادٌمٌة د)كلمة تعرٌفٌة ببرامج كلٌة العلوم واآلداب    .3

 (محمد السٌد. مشرف شؤون كلٌة المجتمع د)كلمة تعرٌفٌة  ببرامج كلٌة المجتمع    .4

 .تقدٌم الضٌافة     .5

ا ًٌ  :البرنامج المٌدانً: ثان

، بمرافقة رئٌس لجنة خدمة المجتمع (إدارة الكلٌة)جولة مٌدانٌة للتعرٌف بمرافق الكلٌة

 .واألستاذ رائد سالمة الشراري من إدارة الكلٌة

 :المشاركون

 .سعادة عمٌد الكلٌة الدكتور مشعل بن محمد العنزي. 1

 رئٌس لجنة خدمة المجتمع الدكتور عبد السالم درداح العودات . 2



 احمد عثمان. مشرف الشؤون األكادٌمٌة د. 4. 3

 .محمد السٌد. مشرف شؤون كلٌة المجتمع د . 5

    بحضور أعضاء لجنة خدمة المجتمع بكلٌة طبرجل،

والوفد الطالبً من ثانوٌة خالد بن الولٌد بمرافقة المرشد الطالبً األستاذ فلٌح الشراري، 

 .واألستاذ حمود رشٌد الشراري

 

 


