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وكالة الجامعة
للشؤون التعليمية واألكاديمية 

عمادة شؤون الطالب

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم 

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

تقرير عن البرامج التطوعية 
في عمادة شؤون الطالب

بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
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مقدمة

الحمدهلل والصالة  والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فانطالقــا مــن دور عمــادة شــؤون الطــالب بجامعــة األميــر ســطام بــن عبدالعزيــز فــي خدمــة المجتمــع, وســعيا لغــرس حــب 
ــم  ــا ينفعه ــا فيم ــم ، وتوجيهه ــم ومواهبه ــن قدراته ــتفادة م ــات ، واالس ــالب والطالب ــوس الط ــي نف ــي ف ــل التطوع العم

ــم . ــم ووطنه ــع مجتمعه وينف
وحرصــا علــى تفعيــل الخدمــة التطوعيــة ودعــم العمــل التطوعــي الــذي يعــد خيــارًا  اســتراتيجيًا لتنميــة قــدرات أفــراد المجتمــع 
خاصــة الشــباب  علــى مواجهــة  التحديــات وإكســابهم  مهــارات وخبــرات عمليــة تتيــح لهــم فرصــًا  أفضــل فــي التوظيــف وأيضــًا 
اســتثمار أوقــات فراغهــم  لكــي ال يكونــوا عرضــه للتيــارات المجتمعيــة الســلبية ، أنشــأت العمــادة ناديــا خاصــا لتنفيــذ البرامــج 

التطوعيــة ونفــذت العديــد مــن البرامــج مســتثمرة فــي أبنائنــا الطــالب وبناتنــا الطالبــات .
ــاركة  ــا بمش ــادة بتنفيذه ــرفت العم ــي ش ــج الت ــن البرام ــددا م ــم ع ــارئ الكري ــدي الق ــن ي ــع بي ــر أن نض ــذا التقري ــي ه ــرنا ف ويس

ــا . ــة وعماداته ــات الجامع ــن كلي ــة م إيجابي
ــات  ــل توجيه ــي ظ ــوة ف ــداف المرج ــق األه ــه تحقي ــا في ــاه ، ولم ــه رض ــا في ــا لم ــد وفقن ــون ق ــم أن نك ــى الكري ــائلين المول س

ــة .  ــا الطموح جامعتن

كلمة  وكيل الجامعة 
للشؤون التعليمية واألكاديمية

الحمدهلل والصالة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد : 
فــإن مــن أهــم األدوار التــي تقــوم بهــا جامعــة األمير ســطام بــن عبدالعزيــز بناء طــالب منتميــن لدينهــم ووطنهــم وقادتهم 

، مــن خــالل البرامــج األكاديميــة التــي تُقــدم لهــم ، ومــن خــالل البرامــج واألنشــطة الطالبيــة التي يشــاركون فــي تنفيذها .
ولقــد أولــت وكالــة الشــؤون التعليميــة واألكاديميــة األعمــال التطوعيــة عنايــة خاصــة إيمانــا منــا بأهميــة األعمــال التطوعيــة 
وجميــل أثرهــا علــى أبنائنــا الطــالب والطالبــات ؛ إذ يعــد العمــل التطوعــي وخدمــة المجتمــع مــن أهــم الوســائل المســتخدمة 

للمشــاركة فــي النهــوض بمكانــة المجتمعــات فــي عصرنــا الحالــي, ويكتســب أهميــة متزايــدة يومــًا بعــد يــوم .
وكــم يســعدني أن أشــارك فــي هــذا التقريــر الجميــل الــذي أعــده الزمــالء فــي عمــادة شــؤون الطــالب شــاكرا لهــم جهودهــم 

الدؤوبــة ، وبرامجهــم اإلبداعيــة التــي يســعدوننا بهــا دائمــا .
سائاًل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير أبنائنا ومجتمعنا ووطننا.

د عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
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ولقد سعدنا بتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التطوعية التي أبدع فيها أبناؤنا الطالب وبناتنا الطالبات .
ويســرنا أن نقــدم هــذا التقريــر الــذي يحــوي لقطــات مصــورة لعــدد مــن برامــج خدمــة المجتمــع والعمــل التطوعــي ، شــاكرين 
لمعالــي مديــر الجامعــة وســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة دعمهــم الدائــم لبرامــج وأنشــطة عمــادة 
ــل  ــي ظ ــا ف ــا ووطنن ــر مجتمعن ــه خي ــا في ــى م ــالب ، وإل ــا الط ــة أبنائن ــا لخدم ــم أن يوفقن ــائلين اهلل الكري ــالب ، وس ــؤون الط ش

حكومــة قائــد نهضتنــا خــادم الحرميــن الشــريفين ، وولــي عهــده  ، وولــي ولــي عهــده حفظهــم اهلل جميعــا .

كلمة عميد شؤون الطالب

الحمــدهلل رب العالميــن ، والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد أشــرف المرســلين ، وعلــى آلــه وصحبــه ،ومــن اهتــدى بهــداه إلــى 
يــوم الديــن ، وبعــد :

فكــم هــو شــرف كبيــر لنــا فــي عمــادة شــؤون الطــالب أن نُشــِرف علــى برامــج أبنائنــا الطــالب وأنشــطتهم ، وأن نشــاركهم 
ــهاماتهم . ــم ، وإس ــعادة بإنجازاته الس

ولقــد حرصــت العمــادة منــذ إنشــائها علــى غــرس ورعايــة حــب العمــل التطوعــي وخدمــة المجتمــع فــي نفــوس الطــالب 
ــة  ــي خدم ــالب ف ــا الط ــارك فيه ــي يش ــج الت ــة والبرام ــالت التطوعي ــالل الحم ــن خ ــة وم ــة الطالبي ــالل األندي ــن خ ــات م والطالب

المجتمــع وتوعيتــه .
لقــد شــهد العمــل االجتماعــي عــدّة تغيّــرات وتطــورات فــي مفهومــه مــن أبرزهــا بــروز دوره الكبيــر فــي تطــور المجتمعــات 
ورقيهــا فهــو يُعــد أحــد الركائــز األساســية لتحقيــق التقــدّم االجتماعــي والتنميــة, ومعيــارًا لقياس مســتوى الرقــي االجتماعي 

لألفراد.

د مسفر بن محماس الكبيري
عميد شؤون الطالب
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برامج خدمة المجتمع واألعمال التطوعية
التي نفذتها األندية الطالبية في العمادة

نادي خدمة المجتمع والعمل التطوعي

نادي الجوالة 

نادي خدمة المجتمع والعمل التطوعي :

نادي طالبي تشرف عليه عمادة شؤون الطالب وتتلخص أهدافه الرئيسة فيما يلي:
عقد الندوات الخاصة بالتوعية البيئية و تفعيل دور الطلبة لالهتمام بالبيئة.

االستعانة بأعضاء نادي الفن التشكيلي في تصميم الملصقات واإلعالنات التي تحُض على التوعية البيئية.
تنظيــم زيــارات للمناطــق البيئيــة المتميــزة مثــل المحميــات الطبيعيــة فــي كافــة ربــوع الوطــن والتعــرف عليهــا وإدراك 

ــة. ــة و االقتصادي ــا التاريخي أهميته
زيــادة الوعــي بأهميــة العمــل التطوعــي مــن خــالل إقامــة المعــارض والمســاهمة في حمــالت التبــرع بالــدم وزيــارة المرضى 

وتقديــم االستشــارات الصحيــة واالجتماعية للســكان.
ــي  ــوره، وف ــع وتط ــي المجتم ــي رق ــهم ف ــي تس ــرات الت ــدوات والمحاض ــالل الن ــن خ ــة م ــة المحيط ــع والبيئ ــة المجتم خدم

ــه. ــاظ علي الحف
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و/ برنامج ادعني ولك أجري: 
ويقــوم بــه مجموعــة مــن الطــالب بالتعــاون مــع مكتــب دعــوة وتوعيــة الجاليــات لتوزيــع الكتــب التعريفيــة باإلســالم علــى 

العمالــة غيــر المســلمة .

وقد نفذ النادي عدة برامج منها : 
1-حملة كن متطوعا تكن سعيدا :

وهي حملة تطوعية ذات عدة مجاالت :
أ/ السقاية :

حيث تنطلق المجموعات الطالبية لتقديم الماء البارد والعصائر للعمال في مواقع عملهم. 
ب/السلة الغذائية :

بالتنسيق مع رجال األعمال تم تهيئة سالل غذائية لتقديمها لألسر الفقيرة .
ج/صيانة المنازل : 

ــى عــدة بيــوت  تــم تكويــن فريــق صيانــة بالتعــاون مــع  المعهــد الثانــوي الصناعــي ، ومجموعــة مــن الفنييــن والمــرور عل
ــان . ــباكة ، والده ــة ، والس ــة الكهربائي ــة العاجل ــم الصيان ــرة وتقدي فقي

د/تنظيف المساجد وخدمتها .
هـ/العيادة الطبية المتنقلة :

تــم تكويــن فــرق طبيــة عــن طريــق االســتفادة مــن المستشــفى الجامعــي وزيــارة األحيــاء الفقيــرة وتقديــم الرعايــة الصحية 
مــن خــالل ســيارات مجهــزة لهــذا الغرض 
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2-حملة العناية بالمساجد :
حيــث تــم تكويــن فــرق طالبيــة توزعــت علــى عــدد مــن المســاجد وقدمــت خدمــات النظافــة والصيانــة الســريعة لبعــض أثــاث 

ــاجد . المس

3-كسوة شتاء :
أقامت العمادة هذه الحملة بالتعاون مع نادي الشعلة الرياضي لعمالة الجامعة والنادي .

4-معرض التوعية بأضرار التدخين :

5-دورة عن العمل التطوعي :
لتطوير أداء الطالب في العمل التطوعي .
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6-برنامج أسعد مريضًا :
تم فيه زيارة المرضى وتقديم الهدايا لهم مع الدعاء لهم بالشفاء

نادي الجوالة :
1-المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج .

2-خدمة البيئة في شعيب وثيالن :
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برامج خدمة المجتمع واألعمال التطوعية
التي نفذها النشاط الثقافي واالجتماعي في العمادة  بالتعاون مع الكليات 

1-محاضرات عن التوعية المرورية :

2-المعرض التوعوي لداء السكري :
تــم تنفيــذه فــي الحديثــي مــول بالخــرج واســتمر ثالثــة أيــام لتوعيــة النــاس بــداء الســكري . تــم تنفيــذ البرنامــج بالتعــاون مــع 

كليــة الطــب بالجامعــة .

ــؤون  ــادة ش ــا عم ــون( أقامته ــرطان القول ــعار)لنوقف س ــت ش ــون  تح ــرطان القول ــرض س ــن م ــة ع ــة تثقيفي ــة توعوي 3-حمل
ــي مــول لمــدة يوميــن . ــع الحديث ــي مجم ــة الطــب البشــري  ف ــع كلي الطــالب م
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برامج خدمة المجتمع والعمل التطوعي
التي نفذها قسم الطالبات في عمادة شؤون الطالب

1-حملة كن ذا أثر :
برنامج نفذه قسم الطالبات بالتعاون مع كلية إدارة األعمال فكرته تقديم برامج تجعل للمشارك أثرا فيما حوله .

2-مبادرة تهيئة المرأة الحتياجات سوق العمل :
تحــت مظلــة مبــادرة تنميــة القيــادات الطالبيــة فــي الخدمــة المجتمعيــة قــام مجلــس كليــة هندســة و علــوم الحاســب 
ــوق  ــاركة،تؤهلهن  لس ــع  بالمش ــن المجتم ــة م ــة راغب ــات وألي ــة للخريج ــج التأهيلي ــن البرام ــة م ــذ مجموع ــات( بتنفي )الطالب
العمــل واحتياجاتــه بالتعــاون مــع األســتاذة ابتســام الســعيد ســيدة أعمــال و عضــو فــي الجمعيــة الســعودية لــإدارة واألبحــاث 

ــال واإلدارة.  ــارات الم ــز استش ــي مرك ــة ف ــة والمدرب العلمي

البرنامج مكون من ثالث ورش عمل لمدة ثالثة أيام وكانت كالتالي:
• ورشــة عمــل  »  قــوة األهــداف »  يــوم االثنيــن الموافــق 4-5-1436هـــ، تهــدف الــى تعليــم الطالبــات كيفيــة اختيــار الهــدف 

والســعي قدمــا علــى تحقيقــه مهمــا كانــت العوائــق والصعوبــات.
• ورشــة عمــل   »   لغــة الجســد والثقــة بالنفــس مفتــاح التواصــل مــع االخريــن »  يــوم الثالثــاء  الموافــق 5-5-1436 تهــدف 

الــى تعليــم الطالبــات اســاليب وفــن التعامــل مــع االخريــن , وتعزيــز الثقــة بالنفــس.
• ورشــة عمــل   بعنــوان »احتياجــات ســوق العمــل مــا بعــد 2015 وتطلعاتــي » يــوم االربعــاء الموافــق 6-5-1436 تهــدف الــى 

تنويــر الطالبــات الــى احتياجــات ســوق العمــل مــن وظائــف باإلضافــة الــى  كتابــة الســيرة الذاتيــة .

3-مشروع مبادرة مركز استشارات لذوي االحتياجات الخاصة .
4- مبادرة بعنوان )طالبة اإلمتياز وسوق العمل( :

• شــرح لطبيعــة العمــل الــذي يمكــن أن تمارســه الطالبــة الخريجــة لديهــم )ممرضــة مقيمــة بمدرســة، اخصائيــة أشــعة، أخصائية 
ــالج طبيعي....الخ( ع

• ماهو المتوقع من الطالبة المتدربة بالجهه المستضيفة
• طريقة التقديم والقبول لطالبة االمتياز بالجهة المستضيفة
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ماذا تستفيد الجهات المشاركة:
1. المشاركة في إعداد جيل قيادي قادر على رفع شأن الوطن.

2. عــرض الخدمــــات المقدمــة التــي يمكــن أن تســتفيد منهــا طالبــة االمتيــاز )كالــدورات التدريبيــة التخصصيــة باللغــة 
االنجليزية....الــخ(

3.عرض خدماتها المختلفة لمنسوبات الجامعة وطالباتها.

5-مبادرة )من أحياها( :
غــرس ثقافــة المحافظــة علــى نعــم اهلل مــن ميــاه وأطعمــة والبالســتيك والورق،للمحافظــة علــى البيئــة والعنايــة بالنباتــات ، 

وإعــادة تدويــر المخلفــات بكافــة خاماتهــا بالتعــاون مــع مصنــع إلعــادة التدويــر، ومــالك مواشــي

6-مبادرة )صحتك حياتنا ( :
تأهيــل فريــق مــن الطالبــات للقيــام بأساســيات اإلســعافات األوليــة مــن الداخــل للخــارج )مــن الكليــة للمجتمــع ( بالتعــاون مــع 

مستشــفى الملــك خالــد ، انطالقــا مــن وجــود حــاالت تســتلزم تعامــل طــارئ وإســعاف ســريع

7-مشروع بركة التطوعي لرعاية المسنين :
ــن  ــادس وكان م ــي الس ــر العلم ــي المؤتم ــاركة ف ــة للمش ــة المقدم ــاريع المجتمعي ــن المش ــة م ــات مجموع ــم الطالب ــى قس رع
أبرزهــا فــي القســم النســائي مشــروع بركــة لرعايــة المســنين ؛ والــذي حصــد إحــدى المركــز فــي المؤتمــر العلمــي الســادس فــي 
محــور الخدمــة المجتمعيــة ، حيــث تــم التعــاون فيــه مــع كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالخــرج ، ودورة رعايــة المســنين 
ومستشــفى الملــك خالــد ، وتميــز المشــروع بشــمول الرعايــة المقدمــة للمســن للجوانــب الصحيــة والترفيهيــة واالجتماعيــة 
ــي  ــة( والت ــة برك ــة خاصة)بطاق ــل بطاق ــمية بعم ــر الرس ــع الدوائ ــه م ــي تعامل ــن ف ــراءات للمس ــيط اإلج ــكار لتبس ــداع أف ،وإب

ــن . ــاعدة المس ــق المشــروع ومس ــع فري ــاون م ــن للتع ــد الموظفي ــا تجن بإبرازه

8-مشروع )فينا خير( :
وهــو مشــروع متعــدد المحــاور لخدمــة البيئــة والمجتمــع بــوادي الدواســر  برعايــة وتنظيــم النــادي الصيفــي بقســم الطالبــات 
بعمــادة شــؤون الطــالب فــي فــرع النــادي بــوادي الدواســر حيــث تمــت المرحلــة األولــى بتنظيــف مســاجد الحــي وتوزيــع ســالت 

البخــور وأدوات التنظيــف ، والمباخــر الكهربائيــة والمعطــرات .



20

9-مبادرة )غايتي حفظ كتاب ربي( :
وهــي إحــدى الفعاليــات التطوعيــة لألنديــة الصيفيــة بالقســم هدفهــا تشــجيع اإلقبــال علــى حفــظ القــرآن الكريــم ، بالتعــاون 

مــع دار التوحيــد للحافظــات بــوادي الدواســر ، وقــد تــم تكريــم الحافظــات مــن مختلــف األعمــار .

مت حبمد اهلل

إعداد / عمر عثمان آل عبد اهلل

إشراف / أ. جمال بن حمد الحمداء


