
 

 

     األكاديميعمادة الجودة واالعتماد  نموذج سياسة @
 صدار السياسة من قبل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمرتم إ

 م 0202/  24/  02هـ الموافق  1441/  20/ 20تاريخ اعتماد السياسة: 
 

 ودعم منسوبي جامعة الجوف على المشاركة في األنشطة المجتمعية تحفيزسياسة 

 تمهيد:

إُ اتضاه ادتاوعات مبذتىعاتّا ٔتكدٖي زتىٕعٛ وَ األدٔاز ٔاألٌػطٛ ٔارتدوات هلرا 

اجملتىع أصبح أوس ضسٔزٙ تفسضْ املتغريات املعاصسٚ، فمي ٖعد قٗاً ادتاوعٛ خبدوٛ زتتىعّا أوسًا 

ً ، ٔوَ املعسٔف أُ لمذاوعٛ ثالخ ستأز زٟٗطٗٛ ِ٘  ٔخدوٛ  العمى٘،ٔالبشح  التدزٖظ،اختٗازٖا

ٔتٕىل داوعٛ ادتٕف اِتىاوا بالغًا رتدوٛ اجملتىع ٔاألٌػطٛ اجملتىعٗٛ، ٍٖٔعكظ ذلك  تىع،اجمل

 االِتىاً بٕضٕح يف زضالتّا ٔيف خطتّا االضرتاتٗذٗٛ

 السياسة:

حتكل زؤٖتّا ٔزضالتّا، ٔتعد ِرٓ ارتطٛ  زتتىعٖٗٛتٕفس لدٙ داوعٛ ادتٕف خطٛ اضرتاتٗذٗٛ 

 بادتاوعٛ. ٔاألٌػطٛ اجملتىعٗٛٔلٕٖات األاإلطاز اذتاكي ٔاملٕدْ لتٍفٗر 

تمتصً داوعٛ ادتٕف بتكدٖي ارتدوات اليت حيتاز إلّٗا اجملتىع وَ خاله االضتعاٌٛ باملّازات 

 ٔارتربات ٔاملسافل املتاسٛ بادتاوعٛ

عمٜ ٔاملٕظفني ٔالطالب تػذٗع أعطاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بدٔاً كاون تمتصً ادتاوعٛ بدعي ٔ

 .ٔتمبٗٛ وتطمباتْ خدوٛ اجملتىع؛ مبا ٖطىَ اجملتىعٗٛاألٌػطٛ كافٛ يف  الفعالٛاملػازكٛ 

خدوٛ بػكن دٔزٙ فٗىا ٖتعمل بأٌػطٛ  اجملتىع ارتازد٘ٔحتسص ادتاوعٛ عمٜ التعسف عمٜ آزاٞ 

يف ِرٓ األٌػطٛ؛ مبا  وػازكٛ ادتاوعٛٔتتدر وا ٖمصً وَ إدساٞات تضشٗشٗٛ داعىٛ لصٖادٚ  اجملتىع

 ٖطىَ ازتفاع وعدالت السضا لدّٖي.

 إجراءات تنفيذ السياسة:

ٔزش عىن يف )تكدً داوعٛ ادتٕف العدٖد وَ أٌػطٛ خدوٛ اجملتىع مبدتمف أغكاهلا  .1

تعمٗي المغات  بساورٔعاوٛ،بساور تدزٖبٗٛ ٔختضضٗٛ، ستاضسات ٔالتدضضات، شتتمف 

مٕوات بدٔٔإدازٖٛ،اضتػازات فٍٗٛ ٔ(، المغٛ اإلصتمٗصٖٛ -)المغٛ العسبٗٛ لغري الٍاطكني بّا

وعازض ٔٔتٕعٕٖٛ،بساور صشٗٛ ،ٔدزاضات ددٔٝٔوعتىدٚ وَ ٔشازٚ ارتدوٛ املدٌٗٛ.

 .(تجكٗفٗٛ

تٕفس داوعٛ ادتٕف قاعدٚ بٗاٌات وسكصٖٛ تػتىن عمٜ مجٗع أٌػطٛ خدوٛ اجملتىع اليت  .2

ٖكدوّا أعطاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔاملٕظفني ٔالطمبٛ ٔالكطاعات اإلدازٖٛ التابعٛ لمذاوعٛ رتدوٛ 

 اجملتىع.



 

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي نموذج سياسة @
 المجتمع والتعليم المستمرصدار السياسة من قبل عمادة خدمة تم إ

 م 0202/  24/  02هـ الموافق  1441/  20/ 20تاريخ اعتماد السياسة: 

تٕفس داوعٛ ادتٕف العدٖد وَ بٕٗت ارتربٚ لالضتفادٚ وَ ارتربٚ االضتػازٖٛ املتىٗصٚ  .3

 ألعطاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بادتاوعٛ يف خدوٛ اجملتىع.

 لطالب املػازكني يف خدوٛ اجملتىع وَ خاله:تٕفس داوعٛ ادتٕف ألٗٛ لتشفٗص ٔتكسٖي ا .4

o غّادات التكدٖس 

o .خطابات الػكس ٔالتكدٖس 

o .املٗدالٗات التركازٖٛ ٔاهلداٖات 

o .الرتغٗح ذتطٕز الدٔزات ٔاملػازكٛ الفعالٛ داخن ادتاوعٛ ٔخازدّا 

o  السمسٗٛ لمذاوعٛ وػازكٛ مجٗع الرباور وع مجٗع الطالب وَ خاله اإلميٗالت–

 لمطالب.زضاٟن مجاعٗٛ 

o  إٌػاٞ العدٖد وَ اإلعالٌات ٔاجملىٕعات وَ خاله ٌعاً البالك بٕزد ٔتصٖٔدِي بالرباور

 ٔتفاصٗمّا.

o دٕاٟص التىٗص رتدوٛ اجملتىع 

لٗٛ لتشفٗص أعطاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ املػازكني يف خدوٛ اجملتىع وَ آتٕفس داوعٛ ادتٕف   .5

 خاله:

o  ٛألفساد اجملتىع ٔوٍّا وٍعىات اجملتىع اذتٕافص املالٗٛ عمٜ تكدٖي االضتػازات املدتمف

 املدٌ٘.

o  ٜاذتٕافص املالٗٛ لتكدٖي بساور ٌٔدٔات ٔٔزش عىن لتمبٗٛ وتطمبات أفساد اجملتىع عم

 اختالف وطتٕٖاتّي.

o .اذتٕافص املعٍٕٖٛ لمىػازكني وَ خاله غّادات التكدٖس 

o ملػازكٛ املمف األكادمي٘ لعطٕ ٠ِٗٛ التدزٖظ حيتٕٙ عمٜ ٌطبٛ وَ الدزدات عمٜ ا

 يف األٌػطٛ اجملتىعٗٛ.

o ألعطاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ اليت تػرتط املػازكٛ يف األٌػطٛ اجملتىعٗٛ. الٟشٛ الرتقٗات 

o  دٕاٟص التىٗص رتدوٛ اجملتىع 

 املػازكني يف خدوٛ اجملتىع وَ خاله: املٕظفنيتٕفس داوعٛ ادتٕف ألٗٛ لتشفٗص  .6

o األٌػطٛ اجملتىعٗٛ.لمىٕظفني اليت تػرتط املػازكٛ يف  الٟشٛ الرتقٗات 

o .غّادات التكدٖس ٔكؤٔع التىٗص 

o .خطابات الػكس 

o دٕاٟص التىٗص رتدوٛ اجملتىع 

 

 نموذج البيانات الوصفية 



 

 

     عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي نموذج سياسة @
 المجتمع والتعليم المستمرصدار السياسة من قبل عمادة خدمة تم إ

 م 0202/  24/  02هـ الموافق  1441/  20/ 20تاريخ اعتماد السياسة: 

 :عنوان السياسة
سياسة تحفيز ودعم منسوبي جامعة الجوف على المشاركة 

 في األنشطة المجتمعية

 VPEA-04/  00 –ثل: و ج ش ت م :كود السياسة

 والتعليم المستمر عمادة خدمة المجتمع :السياسةمنشئ )ُمعد( 

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية  :الجهة المرجعية للسياسة

 جميع قطاعات الجامعة –الكليات  :الجهات المعنية بتنفيذ السياسة

 (V1) :رقم اإلصدار للسياسة

الموعد المقترح القادم لمراجعة 

 :السياسة
 م (1/5/2021)

 :بالسياسةالمعنين 

أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، الطلبة، منسوبي الجامعة، )

، المستفيدين من خارج الجامعة، أفراد ومؤسسات المجتمع

 (الخريجين، أرباب العمل، ....  الخ

 :الكلمات الدالة
 –األنشطة المجتمعية  –جامعة الجوف  –خدمة المجتمع )

 (بيت الخبرة 

 

 يعمتد،،،،،،،،،،،،

 خدمة اجملمتع والتعلمي املس متراملرشف عىل 

 

براهمي بن خليل العيل  د. ا 

 

 

 

 


