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 خدمة اجملمتع وتمنية البيئةجلنة 
******************************* 

 :الرؤية

محلياً  تدريب المجتمع الجامعى وربطه بالمجتمع الخارجىإلى برنامج خدمة المجتمع بالكلية يتطلع  

 .وإقليمياً 

  

 :الرسالة

 من خاللها الكلية تحققالجامعة والمجتمع من خالل تنفيذ برامج مشتركة الكلية وتقوية الصلة بين  

عملياً وميدانياً على خدمة  ينقادر طالبلتخريج على أكمل وجه سالتها العلمية والبحثية رأهدافها و

  . المجتمع وتنمية البيئة
  

 : أهداف اللجنة

حث أعضاء هيئة التدريس على مشاركة الطالب والهيئة المعاونة بالمشروعات البحثية  .1

 :المشاركة المجتمعيةووالمؤتمرات العلمية 

التخصصات المختلفة واستطالع آراء سوق العمل من إيجاد آلية لمعرفة إحتياجات  .2

 . المستفيدين فى مستوى وكفاءة الخريجين

نشطة والخدمات المجتمعية التى تقدمها الكلية فى خاصة باأل( سجالت)اعداد قاعدة بيانات  .3

 .ها وكفاءتهاتاطار المشاركة المجتمعية بهدف تقييم مدى مالئم

 .لبعض الزيارات الميدانيةطالبية القوافل ال دعم .4

 (موثقة ومعلنة)الخطة السنوية لبرنامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة عداد وتوثيق إمتابعة  .5

 .لكليةباالخدمات المجتمعية ووضع آلية لتسويق 

خالل اقتراح دورات  بالكلية مناإلسهام في نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني  .6

لبرامج التدريبية مع جهات ، وتوفير اعيةتدريبية للعاملين فى الكلية فى المشاركة المجتم

 .االختصاص بالجامعة

 .لغات والترجمةمجال المع مؤسسات المجتمع المدنى فى  التواصل .7

بعد إجراء التعديالت أو لتوصية بإقراره ل اللجنة بعرض البرنامج على مجلس الكلية يقوم رئيس .8

 .الممكنة قترحاتالم

 :طراف المجتمعية وتشمل مستندات تفعيل مشاركة األ .9

  بروتوكوالت التعاون –محاضر مجلس الكلية الخاصة بمشاركة أطراف المجتمع المدنى  - 

 .التدريب الميدانى للطالب –قوافل الطالب  –توفير فرص عمل الخريجين  - ملتقى التوظيف

 يئة مستندات مساهمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس فى برامج خدمة المجتمع وتنمية الب. 
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  ومستوى خريجيها الكليةداء أعن االطراف المجتمعية نماذج استبيانات قياس رضاء. 

  نتائج تحليل االستبيانات الخاصة بتقييم مستوى رضاء االطراف المجتمعية واالجراءات

 .الصدد بناء على التقييم هذا التصحيحية المتخذة فى 

 

رسالتي التعليم والبحث العلمي، وإدراكاً من كلية  عتبر خدمة المجتمع الرسالة الثالثة للجامعة بعدت

اللغات بأهمية خدماتها وأنشطتها التعليمية والفنية والبحثية لخدمة المجتمع وضمان وصول هذه 

الخدمات إلى كافة مؤسسات وفئات المجتمع من مختلف األعمار والمستويات الثقافية والعلمية ولما 

ت أوتوظيف أفضل إلمكانات وموارد الجامعة البشرية والفنية ر يحققه مثل هذا التواصل من استثمار

تنفيذ العديد من  علىمد يعت 2117/ 2116خالل العام الجامعي لجنة خدمة المجتمع وضع برنامج 

 .المدرجة بالخطة األنشطة
 

 عميد كلية اللغات والترجمة     خدمة المجتمعلجنة  مقرر

 منى أحمد الحلواني. د.أ                ميإيمان كر. د        


