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 أوال: الربامج التدريبية
(1) 

 اسم املنسق القسم العلمي مقر التنفيذ تنفيذالتاريخ  الربنامجاسم 
     

 الربنامجبيانات 
  الربنامجوصف 

  اهلدف العام 
  عدد املستهدفني

  اجلهات املشاركة
  االجيابيات
  السلبيات

 مدى ارتباط الربنامج باخلطط      
 لجامعةاخلطة االسرتاتيجية ل لتعليمهيئة تقويم ا معايري فاقخطة التعليم العالي آ  2030رؤية اململكة 

 حمقق للهدف رقم مرتبط باملعيار رقم حمقق للربنامج رقم مرتبط

 تضاف صور فوتوغرافية إىل التقرير 
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 ثانيا: االستشارات

(1) 
 اسم املنسق القسم العلمي مقر التنفيذ تاريخ التنفيذ  اسم االستشارة

     
 بيانات االستشارة

  االستشارةوصف 
  املستهدفنيعدد 

  اجلهات املشاركة
  االجيابيات
  السلبيات

 مدى ارتباط االستشارة باخلطط      
 لجامعةاخلطة االسرتاتيجية ل لتعليمهيئة تقويم ا معايري فاقخطة التعليم العالي آ  2030رؤية اململكة 

 حمقق للهدف رقم مرتبط باملعيار رقم حمقق للربنامج رقم مرتبط

 

  فوتوغرافية إىل التقريرتضاف صور 
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 ثالثا: احملاضرات
(1) 

 اسم املنسق القسم العلمي مقر التنفيذ تاريخ التنفيذ اسم احملاضرة
     

 بيانات احملاضرة
  احملاضرةوصف 

  اهلدف العام 
  عدد املستهدفني

  اجلهات املشاركة
  االجيابيات
  السلبيات

 مدى ارتباط احملاضرة باخلطط      
 لجامعةاخلطة االسرتاتيجية ل لتعليمهيئة تقويم ا معايري فاقخطة التعليم العالي آ  2030رؤية اململكة 

 حمقق للهدف رقم مرتبط باملعيار رقم حمقق للربنامج رقم مرتبط

 تضاف صور فوتوغرافية إىل التقرير 
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 املعارض رابعا:
(1) 

 اسم املنسق القسم العلمي مقر التنفيذ تاريخ التنفيذ اسم املعرض
     

 بيانات املعرض
  املعرضوصف 

  اهلدف العام 
  عدد املستهدفني

  اجلهات املشاركة
  االجيابيات
  السلبيات

 مدى ارتباط املعرض باخلطط      
 لجامعةاخلطة االسرتاتيجية ل لتعليمهيئة تقويم ا معايري فاقآخطة التعليم العالي   2030رؤية اململكة 

 حمقق للهدف رقم مرتبط باملعيار رقم حمقق للربنامج رقم مرتبط

 تضاف صور فوتوغرافية إىل التقرير 
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 خامسا: البحوث والدراسات العلمية
(1) 

 اسم املنسق القسم العلمي مقر التنفيذ تاريخ التنفيذ اسم الدراسة / البحث
     

 بيانات الدراسة / البحث
  الدراسةوصف 

  اهلدف العام 
  عدد املستهدفني

  اجلهات املشاركة
  االجيابيات
  السلبيات

 مدى ارتباط البحث / الدراسة باخلطط      
 لجامعةاخلطة االسرتاتيجية ل لتعليمهيئة تقويم ا معايري فاقخطة التعليم العالي آ  2030رؤية اململكة 

 حمقق للهدف رقم مرتبط باملعيار رقم حمقق للربنامج رقم مرتبط

 تضاف صور فوتوغرافية إىل التقرير 
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 منتديات( –ملتقيات  –ندوات  –اللقاءات العلمية )مؤمترات : سادسا
(1) 

 اسم املنسق القسم العلمي التنفيذمقر  تاريخ التنفيذ الفعاليةاسم 
     

 الفعاليةبيانات 
  الربنامجوصف 

  اهلدف العام 
  عدد املستهدفني

  اجلهات املشاركة
  االجيابيات
  السلبيات

 مدى ارتباط اللقاء العلمي باخلطط      
 لجامعةاخلطة االسرتاتيجية ل لتعليمهيئة تقويم ا معايري فاقخطة التعليم العالي آ  2030رؤية اململكة 

 حمقق للهدف رقم مرتبط باملعيار رقم حمقق للربنامج رقم مرتبط

 تضاف صور فوتوغرافية إىل التقرير
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 سابعا: اخلدمات الرتفيهية 
(1) 

 اسم املنسق القسم العلمي مقر التنفيذ تاريخ التنفيذ اسم الفعالية
     

 بيانات الفعالية
  الربنامجوصف 

  اهلدف العام 
  عدد املستهدفني

  اجلهات املشاركة
  االجيابيات
  السلبيات

  الرتفيهية باخلططمدى ارتباط اخلدمة      
 لجامعةاخلطة االسرتاتيجية ل لتعليمهيئة تقويم ا معايري فاقخطة التعليم العالي آ  2030رؤية اململكة 

 حمقق للهدف رقم مرتبط باملعيار رقم حمقق للربنامج رقم مرتبط

 تضاف صور فوتوغرافية إىل التقرير
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 اإلجيابيات والسلبيات
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 االستنتاجات والتوصيات
 
 
 
 
 
 
 
 



 إدارة تطوير الشراكة المجتمعية –وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع 

 

 

 

 

 

 

 املرفقات

 

 

 

 



 إدارة تطوير الشراكة المجتمعية –وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع 

 

 الرسوم البيانية
 

 برامج وأنشطة الشراكة اجملتمعية وخدمة اجملتمع
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االستشارات البحوث الندوات البرامج التدريبية
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 جدول برامج وأنشطة الشراكة اجملتمعية وخدمة اجملتمع
 
 
 
 

 االمجايل اخلدمات الرتفيهية اللقاءات العلمية البحوث املعارض احملاضرات االستشارات الربامج التدريبية النشاط
         العدد
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 * نسبة أعضاء هيئة التدريس والطلبة املنفذين لربامج وأنشطة الشراكة اجملتمعية وخدمة اجملتمع
 
 

 املوظفني الطالب أعضاء هيئة التدريس
 يةملئوالنسبة ا ركنيعدد املشا كليالعدد ال

 يةاإلمجال

 ئويةالنسبة امل ركنيعدد املشا لكلياالعدد 

 اإلمجالية

 ملئويةالنسبة ا اركنيعدد املش كليالعدد ال

 ةاإلمجالي

 % إناث  ذكور إناث ذكور % إناث  ذكور إناث ذكور % إناث  ذكور إناث ذكور
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 فهرس احملتويات


