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وعلــى هــذه الخطــى تســير جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، ومــن عزمهــم ورســالتهم تقتبــس 
ــة المجتمــع، تســتلهم مــن مســيرتهم فــي العطــاء حــس  ــا ومســتهدفاتها فــي خدم ــا ومنهاجه قيمه
المســؤولية العالــي والبــذل المجتمعــي الامحــدود، حيــث بنــت الجامعــة رســالتها بركيــزة ثابتــة، وعــزم 
ــى رصــد  ــت عل ــا عمل ــة، كم ــة فاعل ــا بشــراكة مجتمعي ــم جــّل خدماته ــى تقدي ــا عل راســخ، اعتمــدت فيه
االحتياجــات المجتمعيــة، وترجمتهــا إلــى مبــادرات ومناشــط نوعيــة، تواكــب مــن خالهــا المســتجدات 
والظــروف، وتســهم فــي وضــع وابتــكار الحلــول، وتعــزز مــن مفاهيــم المســؤولية المجتمعيــة عبــر حزمــة 
مــن البرامــج األكاديميــة والمشــاريع التنمويــة، كمــا عهــدت إلــى توســيع نطــاق الشــراكات التكامليــة مــع 
ــى  ــا إل ــذي يرقــى بن ــز فــي األداء ال ــر والتمي ــم األث ــري؛ بمــا يكفــل تعظي القطــاع العــام والخــاص والخي
مصــاف المنافســة المحمــودة واألنمــوذج الرائــد، كجــزء ال يتجــزأ مــن الواجــب الوطنــي والــدور المنــاط 
بمنظومــة التعليــم العالــي، وكيقيــن ثابــت بأثــر ذلــك جملــة وتفصيــًا فــي تحقيــق الــرؤى والتطلعــات 

ــا الغاليــة. التنمويــة لبادن
الجامعــي  للعــام  للمجتمــع  الجامعــة  لحصــاد  الســابع  "الملتقــى  المتجــدد  الســنوي  محفلنــا  وفــي 
ــات  ــل الكلي ــا المنصــرم مــن قب ــت خــال عامن ــي بذل ــزاز الجهــود الت ــكل اعت ١٤٤٢/١٤٤١هـــ" نســتحضر ب
والعمــادات المســاندة وعمــوم اإلدارات بالجامعــة تحــت مظلة المســؤولية المجتمعية والعمل التطوعي 
ومــن خــال المنافــذ الجامعيــة المتعــددة، حيــث أثمــرت حصــاد مشــرف بتفاصيلــه ومؤشــرات أدائــه مــن 
ــاالت واألوجــه، وبــرزت مــن خالهــا ترجمــة ملموســة  المخرجــات المجتمعيــة التــي تنوعــت فيهــا المج
الســتثمار الجامعــة الفاعــل للخبــرات والتخصصــات واإلمكانــات التــي تحظــى بهــا، فــكان لهــا علــى إثــر 
ذلــك وبفضــل مــن اللــه نصيــب وافــر مــن التكريــم وحصــد الجوائــز علــى مســتوى المنطقــة الشــرقية، 
والشــكر فــي هــذا الجهــد للــه أواًل علــى التوفيــق والهــدى، ثــم لجميــع منســوبي الجامعــة وعلــى رأســهم 
العامليــن فــي عمــادة خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة لقــاء الجهــد المخلــص المتميــز فــي ســبيل 

تعزيــز دور الجامعــة المجتمعــي وتفعيــل وظيفتهــا الثالثــة فــي تنميــة وخدمــة مجتمعاتهــا.

كلمة رئيس الجامعة

المجتمــع الحيــوي".. رؤيــة وطــن، وحلــم طمــوح، حمــل 
رايتــه قــادة عظــام كانــت وال تــزال بالدنــا المملكــة بيــن 
ــا ووفــاًء وإخــالص، يســيرون بهــا إلــى أعالــي  أعينهــم حًب
القمــم أينمــا وجــدت النهضــة وكيفمــا حلــت مالمــح النمــو 

والتطــور
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معالي االستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد الربيش

ــق  ــذل مــن جهــد وعمــل، ونســأله ســبحانه التوفي ــا فيمــا ُب ــز وجــل أن نكــون قــد وفقن ــى ع ندعــو المول
والســداد فيمــا نحــن ماضــون إليــه بعــزم وهمــة لتحقيــق المزيــد مــن العطــاء والخيــر المســتدام لخدمــة 

المجتمــع والوطــن.
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فــي عامهــا الســابع تشــرف عمــادة خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة بتنظيــم حصــاد الجامعــة   
ــا  ــازات وكان له ــي ســاهمت فــي مســيرة اإلنج ــم الجهــود الت ــق وتكري ــام ١٤٤١-١٤٤٢هـــ ، لتوثي للمجتمــع لع
ــارز فــي تحقيــق أهــداف الجامعــة وتوجهاتهــا لخدمــة المجتمــع ،مــن خــال رصــد وتوثيــق المســاهمات  دور ب
المجتمعيــة للجامعــة ، ســعت العمــادة الــى اســتدامة هــذا الملتقــى الســنوي كمنبــر تعلــن مــن خالهــا نتاجهــا 
فــي خدمــة المجتمــع تحــت مظلــة المســؤولية المجتمعيــة والعمــل التطوعــي، وتســلط الضــوء عــن كثــب علــى 
االســتثمار المجتمعــي القائــم بالجامعــة عبــر منافــذ المســؤولية المجتمعيــة المتمثلــة بالتعليــم وأنشــطته، 

ــة. والبحــث العلمــي ودراســاته ، وخدمــة المجتمــع بمشــاريعه التنموي
تحمــل جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل الرايــة نحــو تعزيــز ثقافــة وقيــم العمــل التطوعــي وبــذل 
الجهــود نحــو ذلــك تأسيســًا وتنظيًمــا وتنســيًقا وتقويــم أداء؛ لرســم صــورة متكاملــة تعكــس عطــاء الجامعــة 
ومنســوبيها، تزهــو بأواصــر التكافــل والترابــط والتاحــم، والرؤيــة الطموحــة نحــو نمــو وازدهــار المجتمــع 
وأفــراده ، كمــا تســعى إلــى التكامــل مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة مــن خــال منصــه 
ــون متطــوع فاعــل ، وقــد  ــة بهــدف الوصــول لملي ــر الفــرص التطوعي ــى بتوفي ــي ُتعن العمــل التطوعــي الت
شــهدنا بفضــل مــن اللــه انطاقــة الحســاب الخــاص بالجامعــة علــى منصــة العمــل التطوعــي التابــع للــوزارة، 
آمليــن بــإذن اللــه أن تثمــر الجامعــة بتعــاون منســوبيها مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة واإلداريــة والطــاب 

والطالبــات أرقاًمــا قياســية فــي أعــداد المتطوعيــن وســاعاتهم التطوعيــة.
ــرة البــذل والعطــاء  ــة، كثي ــة ومهني ــد الرحمــن بــن فيصــل بتخصصــات وكفــاءات علمي تزخــر جامعــة االمــام عب
والتفانــي لخدمــة مجتمعهــا وتقويــة أواصــر التواصــل بــه عبــر األنشــطة والمشــاريع والخدمــات المجتمعيــة 
المقامــة ســنويا فــي الجامعــة علــى مبــدأ الشــفافية والمســؤولية المجتمعيــة، وتوجههــا نحــو العمــل 
ــي تســتحق  ــة الت ــازات المجتمعي ــد مــن العطــاءات واإلنج ــو المزي المؤسســي المســتدام تشــحذ الهمــم نح
ــع  ــا يتفــق م ــراك التنمــوي المأمــول فــي المجتمــع بم ــداث الح ــل اح ــاء مــن أج ــم واالحتف ــى إثرهــا التكري عل

ــه. ــاد أيدهــا الل ــادة الب ــة قي مســتهدفات رؤي
ســألين اللــه عــز وجــل أن يســدد الخطــى وأن يتقبــل هــذا العمــل وأن ينفــع بــه الجامعــة والمجتمــع والوطــن 

ويــدًا بيــد نحــو حصــاد مســتدام.

كلمة عميدة عمادة 
خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

سعادة األستاذة الدكتورة/  فاطمة بنت عبد الله الملحم
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الملتقى السنوي السابع لحصاد الجامعة للمجتمع

أهداف الملتقى:

هــو فعاليــة ســنوية تقيمهــا عمــادة خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة بجامعــة اإلمــام عبــد   
الرحمــن بــن فيصــل برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز 

آل ســعود -حفظــه اللــه- أميــر المنطقــة الشــرقية،
وبقيــادة معالــي األســتاذ الدكتــور عبــد اللــه بــن محمــد الربيــش رئيــس جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن 
ــات المجتمــع  ــة المجتمــع فــي قطاع ــة مــن رواد خدم ــة، ونخب ــة منســوبي الجامع فيصــل، وحضــور كاف

المختلفــة.   

 اإلسهام في تعزيز الصورة الذهنية لسمعة الجامعة فيما يتعلق بخدمة المجتمع. 

ــف  ــن الجامعــة ومختل ــل بي ــة أواصــر التواصــل والتفاع ــق تقوي ــن طري ــز االســتثمار المجتمعــي ع  تعزي
الجهــات بالمجتمــع، بمــا يؤكــد دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة، وبمــا يحقــق رؤيــة 

 .2030

 تســليط الضــوء علــى أبــرز األنشــطة والمشــاريع والخدمــات المجتمعيــة المقامــة ســنوًيا فــي الجامعــة 
فــي مجــال خدمــة المجتمــع فــي شــقيه المســؤولية المجتمعيــة والعمــل التطوعــي.

  التأكيــد علــى قيــم الجامعــة القائمــة علــى مبــدأ الشــفافية وخدمــة المجتمــع، وتوجههــا نحــو العمــل 
المؤسســي المســتدام. 

ــة الســنوية لمنســوبي الجامعــة ممــا  ــازات المجتمعي ــد مــن العطــاءات واإلنج ــو مزي  شــحذ الهمــم نح
ــاه المجتمــع.  يجســد حــس المســؤولية تج
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المحاور األساسية لملتقى حصاد الجامعة للمجتمع 

1. اإلعــان عــن حصــاد الجامعــة للمجتمــع الــذي تــم رصــده فــي بنــك المســؤولية المجتمعيــة بالجامعــة 
وعبــر المنافــذ الثــاث )التعليــم، البحــث العلمــي، خدمــة المجتمــع( علــى النحــو التالــي: 

  حصاد منافذ المسؤولية المجتمعية لعدد الساعات المستنفذة.
  حصاد منافذ المسؤولية المجتمعية لعدد األعمال والبرامج المدخلة. 

 حصاد منافذ المسؤولية المجتمعية لعدد المستفيدين على مستوى الجهات واألفراد. 
  إجمالــي القيمــة الفعليــة والمعادلــة التــي صرفــت علــى منافــذ المســؤولية المجتمعيــة علــى 

مســتوى الجامعــة.

2. تكريــم أصحــاب األرقــام القياســية لعــدد الســاعات المســتنفذة فــي المســؤولية المجتمعيــة علــى 
مســتوى الجهــات مــن داخــل الجامعــة، وعلــى مســتوى واألفــراد مــن منســوبي ومنســوبات الجامعــة 

مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة، واإلداريــة، والطلبــة، والطالبــات. 

3. تكريم الوحدة المساندة لخدمة المجتمع ألفضل أداء متميز على مستوى الجامعة.

ــة للعمــل التطوعــي  ــم رصــده فــي المنصــة الوطني ــذي ت 4. اإلعــان عــن حصــاد الجامعــة للمجتمــع ال
التابعــة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة مــن خــال الحســابات الموفــرة للفــرص التطوعيــة 

)العمــادات – الكليــات – اإلدارات والمراكــز( علــى النحــو التالــي:
  حصاد اعلى عدد ساعات تطوعية فعلية.

  حصاد أعلى عدد من المتطوعين.
  حصاد اعلى عدد من الفرص التطوعية المنفذة.

- إجمالي العائد االقتصادي للعمل التطوعي للجامعة على المنصة.

5. تكريــم أصحــاب األرقــام القياســية لعــدد الســاعات المنفــذة فــي العمــل التطوعــي علــى مســتوى 
الجهــات مــن داخــل الجامعــة حيــث تــم تكريــم ذوي األرقــام القياســية علــى مســتوى األفــراد في مســابقة 

روافــد العطــاء2
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6. حصاد الجامعة للمجتمع في مجال العمل التطوعي للعام 1442-1441هـ
  إجمالي الفرص التطوعية =  5074 فرصة

  إجمالي عدد المتطوعين= 4784 متطوع
  إجمالي عدد الساعات التطوعية= 359622 ساعة

  إجمالي العائد االقتصادي للعمل التطوعي للجامعة على 
المنصة 27563618 ريال

7. أصحاب األرقام القياسية من 
  العمادات 

  الكليات
  االدرات والمراكز

8. إنجازات الجامعة خالل العام األول على المنصة الوطنية للعمل التطوعي
  الحصول على جائزة المركز األول ألعلى الجهات الحكومية تفاعل على المنصة  

  الفوز بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي على مستوى الجهات التعليمية في مسار المشاريع 
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مؤشرات أداء حصاد الجامعة للمجتمع من واقع مخرجات بنك المسؤولية المجتمعية

 للعام الجامعي  1441-1442هـ

حصاد الجامعة للعام

 1441-1442هـ

إجمالي الُمشاِركين 
في المسؤولية 

المجتمعية

عدد  البرامج المدرجة
 في المسؤولية 

المجتمعية في جميع
 منافذ البنك

3032 مشارك

5725395 ريال

3792000 ريال

20501655 ريال

10984260 ريال

1196 ُمدخل

156721 ساعة 

إجمالي الساعاٍت
 المنفذٍة في 

المسؤولية المجتمعية 

بلَغ رصيُد منفِذ
م  التعليِم والتعلُّ

بلَغ رصيُد منفُذ
 البحِث العلمّي

علــى  والمقــدرِة  المصروفــِة  الفعليــِة  التكلفــِة  إجمالــي   
المجتمعيــة للمســؤولية  الثاثــة  المنافــذ  مســتوى 

أهدتها الجامعُة للمجتمِع ضمن مسؤوليته تجاَهُه. 

بلَغ رصيُد منفُذ
الخدمة المجتمعية

لعدد 280 برنامج مجتمعي

لعدد 84 برنامج مجتمعي

لعدد 769 برنامج مجتمعي
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القيمةالمؤشر

إجمالي َعَدَد الُمشاِركين 
في المسؤولية المجتمعية

عدَد الساعاٍت المنفذٍة في 
المسؤولية المجتمعية 

عدد وحجِم األرصدِة البنكية 
م لمنفِذ التعليِم والتعلُّ

عدد وحجِم األرصدِة البنكية 
لمنفُذ البحِث العلمّي   

عدد وحجُم األرصدِة البنكيِة 
لمنفِذ خدمِة المجتمع 

إجمالي عدد البرامج المدرجة 
في المسؤولية المجتمعية 

في جميع منافذ البنك 

3032 مشارك

156721 ساعة

5725395 ريال

10984260 ريال

3792000 ريال

1196 برنامج



عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

12

األرقام القياسية للعام الجامعي 1441 – 1442هـ

أصحاب األرقام القياسية ألعلى ساعات في المسؤولية المجتمعية

صاحب الرقم القياسي ألعلى عدد ساعات من أعضاء 
هيئة التدريس النساء

الدكتورة ظبية احمد البوعينين
)كلية العلوم والدراسات االنسانية بالجبيل(

صاحب الرقم القياسي ألعلى عدد ساعات من أعضاء 
هيئة التدريس الرجال

الدكتور عادل صالح عبد اللطيف بورقة
)كلية العمارة والتخطيط (

صاحب الرقم القياسي ألعلى عدد ساعات من أعضاء 
الهيئة اإلدارية رجال

األستاذ محمد يحيى محمد الحسين
)عمادة الموارد البشرية(

صاحب الرقم القياسي ألعلى عدد ساعات من أعضاء 
الهيئة اإلدارية النساء

األستاذة ثريا مفرح حمد الخالدي
)كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع(

صاحب الرقم القياسي ألعلى عدد ساعات من الطلبة
الطالب أحمد إبراهيم الحصار

)كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات(

صاحب الرقم القياسي ألعلى عدد ساعات من الطالبات
الطالبة ريناد محمد علي الغامدي

)كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات (

الرقم القياسي ألعلى عدد ساعات على مستوى 
العمادات والمراكز مركز طب األسرة والمجتمع

الرقم القياسي ألعلى عدد ساعات على مستوى 
الكليات كلية التصاميم

أصحاب األرقام القياسية ألعلى تسجيل للمدخالت في المسؤولية المجتمعية

الرقم القياسي ألعلى تسجيل مدخات على مستوى 
الكليات كلية اآلداب

الرقم القياسي ألعلى تسجيل مدخات على مستوى 
العمادات والمراكز عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

أفضل وحدة مساندة  لخدمة المجتمع

د.هيفاء بنت محمد الربيعانكلية اآلداب

أ. حصة بنت علي الصفرانكليةالعلوم
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تــم اعــالن حصــاد الجامعــة للمجتمــع األول خــالل بنــاء وتطويــر نظــام بنــك المســؤولية المجتمعيــة علــى 

النحــو التالي:

عدد المشاركين في المسؤولية
 المجتمعية

اجمالي عدد البرامج المنفذة في
 المسؤولية المجتمعية

المســتفذة  الســاعات  عــدد  اجمالــي 
المجتمعيــة المســؤولية  فــي 

القيمة الموزونة بالريال

5641 مشارك

734 برنامج

29494 ساعة

439.796.270 ريال
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مؤشــرات حصــاد الجامعــة للمجتمــع مــن واقــع مخرجــات بنــك المســؤولية المجتمعية من العــام الجامعي 
1437 – 1438 الى العام الجامعي 1441 – 1442هـ

• عدد العمليات المنفذة "المغلقة" في نظام بنك المسؤولية المجتمعية

 الحصاد الثاني

 الحصاد الثالث

 الحصاد الرابع

 الحصاد الخامس

  الحصاد السادس

   الحصاد السابع

8.2

260

494

453

579 517
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• عدد الحسابات اإللكترونية التي تّم تنشيطها سنويا 

• عدد المدخالت في بنك المسؤولية المجتمعية في جميع المنافذ
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• أجمالي عدد الساعات المصروفة في تنفيذ  المسؤولية المجتمعية

• إجمالي عدد المشاركين في تنفيذ المسؤولية المجتمعية
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• عدد المشاركين من منسوبي الجامعة في تقديم برامج خدمة المجتمع

• القيمة االقتصادية المصروفة في المسؤولية المجتمعية

القيمة االقتصادية المصروفة في المسؤولية المجتمعية

7.201.850الحصاد الثاني 36 - 37

107.721.876الحصاد الثالث 37 - 38

3.932.765الحصاد الرابع  38 - 39

6.496.010الحصاد الخامس 39 - 40

9.981.475الحصاد السادس 40 - 41

20501655الحصاد السابع 41 - 42
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عدد الفرصالعمادات المركز

767عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامةاألول 

89عمادة االتصاالت وتقنية المعلوماتالثاني

16عمادة شؤون المكتباتالثالث

عدد الفرصالكليات المركز

1168كلية طب األسناناألول 

359كلية علوم الحاسب اآللي وتقنية المعلوماتالثاني

149كلية العلومالثالث

عدد الفرصاإلدارات و المراكزالمركز

1387مركز طب األسرة و المجتمعاألول 

752مركز الخريجين و التنمية المهنيةالثاني

30مركز االستشارات و األبحاث الطبيةالثالث

مجموع الفرص التطوعيةاإلدارات والمراكزالكلياتالعمادات

888198721725047

الحاصلين على اعلى عدد فرص تطوعية

ــات المنصــة الوطنيــة للعمــل التطوعــي  ــع مخرجــ ــن واقــ ــع مــ ــة للمجتمــ ــاد الجامعــ ــرات حصــ مؤشــ
التابعــة إلــى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة للعــام الجامعــي 1441 – 1442هـــ
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عدد المتطوعينالعمادات المركز

1256عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامةاألول 

34عمادة القبول والتسجيل الثاني

16عمادة شؤون المكتبات الثالث

عدد المتطوعينالكلياتالمركز

451كلية طب األسناناألول 

152كلية التمريض الثاني

138كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيلالثالث

عدد المتطوعيناإلدارات و المراكزالمركز

1852مركز طب األسرة و المجتمعاألول 

473مركز الخريجين و التنمية المهنيةالثاني

10مركز االستشارات و األبحاث الطبيةالثالث

10مركز التعليم المستمرالثالث

مجموع المتطوعيناإلدارات والمراكزالكلياتالعمادات

1324111523454784

عدد الساعات التطوعيةالعمادات المركز

67564عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامةاألول 

3529عمادة شؤون المكتباتالثاني

2542عمادة االتصاالت وتقنية المعلوماتالثالث

عدد الساعات التطوعيةالكلياتالمركز

20258كلية طب األسناناألول 

10164كلية العلوم الثاني

9584كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيلالثالث

عدد الساعات التطوعيةاإلدارات و المراكزالمركز

157531مركز طب األسرة و المجتمعاألول 

73452مركز الخريجين و التنمية المهنيةالثاني

2916مركز االستشارات و األبحاث الطبيةالثالث

مجموع الساعات التطوعيةاإلدارات والمراكزالكلياتالعمادات

7546450046234112359622

الحاصلين على اعلى عدد ساعات تطوعية

الحاصلين على اعلى عدد متطوعين



الخاتمة ،

ــا بقدرتــه وتوفيقــة علــى حصــر جهــود  ــا نعمتــه، وأعانن وفــي الختــام نشــكر اللــه أن أتــم علين

منســوبي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل مــن أعضــاء الهيئــة التعليمــة والهيئــة 

اإلداريــة والطلبــة والطالبــات المبذولــة فــي خدمــة المجتمــع والوطــن تحــت قيــادة كانــت لنــا 

ــق مفهــوم خدمــة المجتمــع فــي الجامعــة. ــر لتطبي ــق المني الطري






