
 

 



 

 

نيابة عن معالي مدير الجااماعاة دسان ةاعاادا ااةاكاار الاد اكا ر 

عبدالعزيز بن ةالم الر يس   يل الجامعة  بااااعاة الاكاساريا اا  

 بحض ر عدد من أصحاب الةعادا عمداء ال لاياا   الاعاماادا  

م كب العالقا  المجكاماعاياة الاكااباة لا  االاة الاجااماعاة لاكا ا يار 

ااعمال،  أ د ةعادا الد ك ر الر ياس ياي  الاماكاأ أن كا ةاياس 

الم كب  كا اعايال د رت يا كاي ضامان كانا ايار ماباادرا  الا ا اة 

االةكراكيجية للجامعة بما يةهم يي كعزياز د ر جااماعاة الا  ان ياي 

الاما قاة اتلا اكار ناي لالاما اكاب   دماة الا  ان، دام دسان ةاعاادكاأ 

 اةكعرض محك ياكأ  النمارج االل كر ناياة الاكاي كةاهام ياي كا دايا  

جه د أعضاء هايا اة الاكادرياس  الاما طا ايان  الا االب ياي  ادماة 

المجكمة،  ككيح ل  ا  المجكمة  لب  دما  مجكمعية مان الاجااماعاة 

سرا ة  بيرا مجكمعية ما بين الجامعة  المجكمة بجاماياة  ضمن ك عيل

  ي اكأ الم كل ة.

 تدشني مكتب العالقات اجملتمعية

إدرا اً من جامعة الملك ةع د لد رها الحي ي يي مجال  دمة 

ً منها بمةؤ ليكها المجكمعية،  حيث أّن الجامعة  المجكمة،  إيمانا

كنطر إلى  طي ة  دمة المجكمة على أنها ر يزا أةاةية يي مدلث 

ال طا ف الجامعية إلى جانب  طي كي الكعليم  البحث؛ ياد بادر  

الجامعة إلى إنساء م كب للعالقا  المجكمعية من  الل   الة 

الجامعة لك  ير ااعمال؛  رلك بهدف ك دي  عالقة الجامعة 

بالمجكمة ب اية ي اكأ  إحدى اا ل يا  االةكراكيجية للجامعة،  قد 

عمدَ م كب العالقا  المجكمعية إلى صياغة رةالة،  رؤية،  أهداف 

إةكراكيجية  م حة كك اي  مة الك جها  اتةكراكيجية للجامعة؛ 

 الكي من المؤمل لها ب ْن كُةهم يي إعادا كس يل عالقة الجامعة 

بالمجكمة با اعاكأ الم كل ة،  االركااَء بها لكنكال من   ر العالقة 

إلى   ر السرا ة ال املة الكي كح مها أ ٌر مؤةةية  اضحة  م داة 

من ناحية؛  أْن كضمَن  ج د د ر ياعٍل اعضاء هي ة الكدريس 

 ال الب  الم ط ين يي المجاال  المجكمعية من ناحية أ رى. 

 رةالة الجامعة  المجكمة هي البداية  يي كعزيز م ه م السرا ة 

 المجكمعية  إبراز جه د الجامعة  منة بيها يي  دمة المجكمة. 

 إفتتاحية
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لل للال ل ل ل  العدددالال

 ورشة عمل املسؤولية اجملتمعية لعضو هيئة التدريس

  الد ك ر محمد بن أحمد الةادياري   ايال الاجااماعاةةعادا كح  رعاية 

 بحض ر عدد من عمداء ال ليا   العمادا   أعضااء  لك  ير ااعمال

عمل كح  عانا ان   رسةنطّم م كب العالقا  المجكمعية  هي ة الكدريس

،  قاد اياكاكاح الا رساة »المةؤ لية المجكمعية لعض  هايا اة الاكادرياس«

الد ك ر  الد بن محمد السريف المسرف على الم كب ب لمة رحب ييهاا 

ب  يل الجامعة  الحض ر،  كمنى أن كاؤكاي الا رساة داماارهاا  كالاباي 

الك لعا  المعا دا عليها،  ما قدم عرًضا كاديميًا عن الما اكاب  رؤياكاة 

 رةالكأ  أهدايأ  مةيرا الم كب  الل الةكة أسهر الماضية منر كدسين 

الم كب، دم ألاى الد ك ر محمد بن أحمد الةديري   يل الجامعة لك  ير 

ااعمال  لمة بهرت المناةبة حث ييها الحض ر بالةعي لاالاةاكا اادا مان 

ال رسة   رح اآلراء  الماكرحا  الكي كصاب ياي مصالاحاة كا ا يار 

العمل المجكمعي،  كنا ل يي  لمكأ أهمية د ر عض  هي ة الكدريس ياي 

كلبية االحكياجا  المجكمعية  العمل على م اجهة الك  را   الكحادياا  

المكالحاة نكيجة لكنامي الا ادايار مان الاماسا اال  الاكاربا ياة  الصاحاياة 

عابادالاعازياز   االقكصادية  االجكماعية،  أعاااب رلاك ماحااضارا لالاد اكا ر 

المةؤ لية المجكمعية ياي عن أبعاد  ييها كحدث عميد  لية المجكمة ال ضيري 

جامعة الملك ةع د. كال رلك البدء يي أعمال ال رسة الاكاي كضامانا   اماةاة 

الم كل ة للاناها ض باالا ادماا   اابعاد علىالمح ر اا ل ر ز محا ر، حيث 

الداني ال دما  الما الا ب كااادياماهاا مان الاما اكاب    سمل المح ر المجكمعية

للنه ض بال دما  المجكمعية، أما المح ر الدالث ياااد كاناا ل إعاداد الاباراما  

المناةبة لبناء السرا ا  المجكمعية،  الاماحا ر الاراباة عان الاماعا قاا  الاكاي 

ي اجهها عض  هي ة الكدريس  الكي كح ل د ن كاديمأ لل دما  الاماجاكاماعاياة، 

أما المح ر ال امس  اا ير ي ان عن ال ةا ال الاماحا ازا لازياادا مساار اا  

أعضاء هي ة الكدريس يي كاديم  دما  مجكمعية.   رح الحض ر مااكارحاا  

 ك صيا   ما ك اعل ا بمدا الكهم ح ل المحا ر ال مةة،  قد عرض الد ك ر 

 الد بن محمد السريف المسرف على الم كب يي النهاية جمية النكا   المادماة 

 . من جمية المجم عا  يي ص را ك صيا 



 

 

 ان  الب ابة اتل كر نية لم كب 

العالقا  المجكمعية من أ لى المهام الكي 

حرص الم كب على أنسا ها  ك  يرها 

منر بدايكأ لك  ن  النايرا  الجةر الري 

يرب  منة بي الجامعة من أعضاء هي ة 

الكدريس  الم ط ين   رلك ال الب 

 بالمجكمة.

 كم انساء الب ابة اتل كر نية بحيث 

كةهل  على  ل من يز رها الكص ح 

 االةك ادا من م  ناكها. يهي كحك ي 

على جمية جه د الجامعة   حداكها 

الم كل ة يي  دمة المجكمة  كحك ي 

 رلك على نمارج ال كر نية لكةهل 

عملية ك دي  جه د أعضاء هي ة 
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 ية بادر   ليا    حدا  الجامعة الم كل ة بإرةال البيانا  ال اصة بجه د أعضاء هي ة الكدريس يي  دمة المجكمة إلي م كب العالقا  المجكمع

  يا م الم كب بحصر  اعداد بيانا  إحصا ية عن  يعاليا   مسار ا  أعضاء هي ة الكدريس يي مجال  دمة المجكمة ل اية  ليا  الجامعة.  قد

ً  بيرا من معطم  ليا  الجامعة يي مجال  دمة المجكمة اامر الري ةاهم يي إبراز كلك الجه د  العمل عل ى أطهر  نكا   االحصا يا  كجا با

 كنميكها يي المةكابل.

 توثيق فعاليات خدمة اجملتمع باجلامعة

 البوابة اإللكرتونية : نافذة العالقات اجملتمعية

الكدريس  الم ط ين يي  دمة المجكمة 

من  الل كعب ة النمارج الم ج دا على 

 الم قة.

ً مة أهداف الم كب يي  االركااء   كمسيا

بمةك ى ال دما  المجكمعية المادمة 

 ير الم كب ال رصة اعضاء هي ة 

الكدريس  الم ط ين  ال الب للمسار ة 

المجكمعية من  الل نم رج الكةجيل يي 

برام   دمة المجكمة على الم قة 

 اتل كر ني.

 يدع  الم كب جمية منة بي الجامعة 

إلى زيارا الب ابة اتل كر نية للم كب 

  االةك ادا من هرت ال دما . 
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 من أهداف املكتب
 كعزيز السرا ة المجكمعية 

 نسر دااية ال دمة المجكمعية بين  حدا  الجامعة الم كل ة 

  كعزيز د ر ال طي ة الدالدة للجامعة 

  كحاي  مك لبا  الكنمية المةكدامة للمجكمة 

  كا ية احةاس المجكمة المحلي بد ر جامعة الملك ةع د  أهميكها العلمية  الكرب ية مما يسجة المجكمة للعمل على مةاندا الجامعة

   كحاي  أهدايها.

مما ال سك ييأ أن ما يسهدت المجكمة الةع دي حاليا من   رت 

إقكصادية  بيرا، صاحبها كغير  كح ل إجكماعي ةرية إنع ة  

آدارت علي  اية سرا ح المجكمة  ق اعاكأ، أ جد كغيراً يي 

الك ازنا  االقكصادية   اتجكماعية   المعن ية، اامر الري ك لب 

م اجهكأ من  الل ك عيل د ر السرا ة المجكمعية يي م اجهة 

قضايا المجكمة   مس الكأ ،   ه  ما ةع  لكحاياأ غالبية ق اعا  

الممل ة  مؤةةاكها ، ينجد العديد من مؤةةا  المجكمة المدني قد 

أنس   ق اعا  أ  إدارا  أ   حدا  ل دمة المجكمة ،  البعض 

اا ر إ ك ي بكاديم الدعم المعن ي   الل جيةكي لأليراد 

ً مة هرا الك جأ   المؤةةا  المعنية بال دمة المجكمعية.  ك اياا

 إن القاً من رةالكها المكمدلة يي كاديم كعليم مميز  إنكاج بح ث 

إبداعية ك دم المجكمة  كةهم يي بناء اقكصاد المعرية، من  الل 

إيجاد بي ة مح زا للكعلم  اتبداع ال  ري  الك طيف اامدل للكانية 

 السرا ة المحلية  العالمية ال اعلة، أنس   جامعة الملك ةع د 

م كباً للعالقا  المجكمعية يعني بالسرا ا  المجكمعية من أجل كاديم 

ل اية ي ا   أ ياف   دمة مجكمعية مكميزا را  ج دا عالية

المجكمة من  الل الك طيف اامدل ل اية إم انا  الجامعة 

   . منة بيها
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علي   نها اتةهاما   اانس ة المادمة من قبل اايراد أ  

الجماعا ، بهدف كنمية المجكمة  كحاي  بعض أهدايأ ،  حل 

بعض مس الكأ، يي  اية المجاال  االقكصادية  اتجكماعية 

 الداايية  الكعليمية ، يهي قا را الكنمية الم ازية الكي كك امل 

مة جه د الممل ة  ككضاير مة رغبة م ا نيها ل دمة   نهم 

  اتركااء بأ.

يال دمة المجكمعية منط مة م ازية مهم مة باضايا المجكمة 

  مس الكأ كعنى بك طيف  اية االم انا  المكاحة ل دمة 

المجكمة   حل قضايات   م ايحة مس الكأ ، يهي بمدابة ال نز 

المدي ن الري يحكاج للكنايب عنأ   ك عيلأ لالركااء بالمجكمة 

من  الل نسر دااية المسار ة بين أيراد المجكمة   ك عيل 

 جه د الك اصل   الكراحم بين ي اكأ. 

هناك ةؤال محير يكبادر الي الرهن عندما كر ر ال دمة المجكمعية، 

 ه  ما هي ال دمة المجكمعية؟  بادر ما يدير هرا الكةاؤل من 

حيرا الس ص العادي ، يإنأ يدير  رلك حيرا المك صصين إر أن 

م ه م ال دمة المجكمعية ين  ي على ال دير من المعايير اا القية 

  قيم الم ا نة   اتنكماء الكي كجعل من هرت ال دمة سريان كنمية 

م ازي لجه د الد لة  ماياس لرقي المجكمعا    ك  رها اامر 

 الري يجعلنا ن ل  عليها الرهب الم ا د .

 يعد م ه م ال دمة المجكمعية إس الية مزد جة يالبعض يري 

أنها ك  ع غير ملزم   البعض اآل ر يري أنها  اجب   ني ملزم 

ل ل من يعيش كح  ةماء هرا ال  ن ،   ه  الك جأ الري إن لا  

منأ الكعري ا  العديدا لل دمة المجكمعية الكي اك ا  يي معطمها 

 اخلدمة اجملتمعية: الذهب املفقود

لل للال ل ل ل  العدددالال
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 النشاط اإلعالمي للمكتب

ً مة ال  ة اتعالمية للم كب لكعزيز د ر الجامعة  منة بيها يي  كمسيا

 دمة المجكمة  كم العمل  على كن ير عدد من المسارية  البرام  الم كل ة 

منها  إعداد مجم عة من اتعالنا  الكعري ية برؤية  رةالة  اهداف 

الم كب   رلك إصدار  كيبا  تبراز  ك دي  جه د الجامعة يي  دمة 

المجكمة .  ما قام الم كب بعمل عدد من الم  يا  الكعري ية بج انب 

 دمة المجكمة   رلك م  يا  ارسادية اعضاء هي ة الكدريس 

 الم ط ين للمةاعدا يي ك دي   كةجيل يعاليا  الجه د الكي يا م ن بها 

 يي  دمة المجكمة.

 تطوير نشاطات املكتب 

مة كن يرا لألهداف ااةكراكيجية للم كب ياد كم االنكهاء من كس يل ير  اعداد  كن ير ال  ة االةكراكيجية للم كب  كجهيز الم ب عا  الالز

 (  كحديد ال  ا  المةكهدية  عدد  رش العمل الماكرحة.(SWOTل رش عمل الكحليل الرباعي 

 رلك كم  ضة مجم عة من مؤسرا  قياس ااداء للمةاعدا يي كا يم عمل الم كب   حداكأ الم كل ة اةكرسادا بمؤسرا  ااداء الكي كبنكها 

  زارا الكعليم العالي ال اصة بال طي ة الدالدة للجامعا   مؤسرا  ااداء ال اصة بالجامعة يي مجال ال دما  المجكمعية.

 6 أخبار مكتب العالقات اجملتمعية
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 مركز الجامعة

الدور الثاني 91مبنى   

 

4242ص . ب    

99249الرمز البريدي    

  2212144هاتف  

Website: community.ksu.edu.sa 
Email: community@ksu.edu.sa 

 مكتب العالقات اجملتمعية

لل ددد لال للالعدةد د ل  جدملةدددمل
للال ل دةدمل ل للألدمد ل د ل   لادملعددمل

لنشر جهود كليات ووحدات الجامعة ومنسوبيها في خدمة المجتمع يرجى ارسال المشاركة عن طريق نموذج "اعالن عن 

 وسيتم نشرها في العدد القادم    http://community.ksu.edu.saنشاط أو فعالية "على الموقع االلكتروني 
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