
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمة المجتمــعدليل 

 كليــــــة العلـــــــوم

 9102 

 2019
 إحةةةد  هةةة  المجتمةةة  خدمةةة  العلةةة   كليةةة  فةةة  المجتمةةة  خدمةةة 
  مةةة  الطلبةةة  كفةةةّ   رفةةة  إلةةة  تهةةةد  التةةة  اإلنسةةةّني   المهةةة 
 مةةةةة  أنمةةةةةّط خةةةةة   التعلةةةةةي   كفّيةةةةة  رفةةةةة  إلةةةةة  آخةةةةةر جّنةةةةة 

ةةةة  الممّرسةةةةّ   المةةةةتعل    إلةةةة  لل صةةةة   تهةةةةد  التةةةة  التعليمي 
 فةةةة   كعضةةةة  فرديةةةة  كحّلةةةة  المةةةةتعل   األهةةةةدا  هةةةة    تعّمةةةة 
 كطّلةةةةة  بتنميتةةةةة  تهةةةةةت  فهةةةةة  نفسةةةةة   ال قةةةةة  فةةةةة  جمّعةةةةة 
ةةة   بيئةةة  أ  مجتمةةة  فةةة  كمجم عةةة  المجم عةةة   تطةةة ير  محل ي 
ةةة  أدا   هةةة   األدا  هةةة    تعتمةةةد المجتمةةة   رفّهيةةة  بهةةةّ تتحق 
 علةةةة   تحفيزهةةةةّ الم جةةةة د  البشةةةةري  الطّقةةةة  اسةةةةت مّر علةةةة 
 مركةةةةز أ  بّلكليةةةة  الفةةةةرد ربةةةةط علةةةة   تعمةةةة   البنةةةةّ   العمةةةة 
 للحصةةةة    المجتمةةةة   المحيطةةةة   البيئةةةة  المجتمعيةةةة  الخدمةةةة 

 ....لهّ  خّدمي  المحلي   للبيئ  ُمنتمي  أفراد عل 

شعبت ضًبٌ انجودة 

 االداءوتقويى 

 جّمع  الم ن  

 كليـــ  العلــــ   

  شعب  ضمّ  الج د   تق ي  االدا 
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 سواء نآلخريٍ وانذعى وانرعبيت انًسبعذة تقذيى خالنه يٍ يتى تطوعي عًم هيخذيت انًجتًع / 

فاي  انطبناب تًكايٍ ياتىحيا   .انًختهفات انًجابالث فاي احتيبجابتمى حسب أويؤسسبث دا  اأفر أكبَوا

  انتطوعيات انخذيات نتقذيى انالزيت ثار انًمب يٍ عذد في انًجتًع خذيت خالل يٍاالقسبو انعهًيت 
 وببشراف اعضبء هيئت انتذريس .

 

 

 

 
من النشاطات االجتماعية والفنية والرياضية ، كما أنها تشجع عمى العمل  100  اكثر من تنظم الكمية سنويًا 

من العمل  عشرات  نفذوا من خاللها طالب 300 حيث بمغ عدد الطمبة المسجمين في خدمة المجتمع التطوعي
 التطوعي والمساهمات المجتمعية في محافظة المثنى .

قد تشمل أي  لمخدمات التي تقوم بها كمية العموم من أجل صالح المجتمع، تطوعا أو فرضا المجتمع خدمة تشير
 من:

 .تطوير وصيانة األماكن العامة 
 . مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة ومتحدي اإلعاقة ودور االيتام 
 .توفير مساعدات انسانية من خالل مساندة المشروعات الصغيرة مثال 
  والتشجير .حمالت التنظيف 
 .تنظيم نشاطات توعوية وثقافية 
 .تنظيم معارض خيريه 
 . معارض فنية ومواسم ثقافية 

 
إن تنمية المجتمع عممية تغيير تربوية تقوم عمى العمل الجماعي وتأخذ طريقها داخل المجتمع وتؤدي إلى تحسين 
مستوى المعيشة حيث األفراد أنفسههم ههم المسهتهدفون مهن ههذم العمميهة . ومها يميهز تنميهة المجتمهع عهن  يرهها مهن 

تجاهههات هههو تمههو الخطههوات التههي يقههوم بههها األشههخان أنفسهههم مسههتخدمين مههوارد مجههتمعهم ابتههدا ا مههن التعههرف اال
 . عمههههههههههههههههههههههههههههى االحتياجههههههههههههههههههههههههههههات وحتههههههههههههههههههههههههههههى مرحمههههههههههههههههههههههههههههة التقيههههههههههههههههههههههههههههيم النههههههههههههههههههههههههههههها ي

وبصورة نموذجية تتحهول خطهوات تنميهة المجتمهع إلهى عمميهة ديناميكيهة ومسهتمرة ، وباالسهتفادة مهن النجهاح والفشهل 
رة إلههى تفهههم أعمههي وتخطههيط أكفههأ ونجههاح أكثههر فعاليههة يقههوم بههه المجتمههع نفسههه مههع زيههادة تههؤدي المشههروعات الصههغي

  االعتماد عمى النفس

. 

 

وال ” المشاهدة الهادفة لمطمبةهو الذي يتسم بالمرونة والحيوية ويحقي “إن النشاط الفعال: 
فعندها يصل النشاط ” فيه حواسهم كمها الطالبإذا استخدم “تتحقي فاعمية النشاط إال 

 إلى قمة نجاحه .
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 خطة خدمة المجتمع فً كلٌة العلوم / جامعة المثنى

 المخرج الهدف
مؤشرات 

 النجاح
 فترات التنفٌذ النشاط

الفئة 
 المستهدفة

مسؤول 
 التنفٌذ

       
 

 

 

 

 

 استراتيجيات التعميم بكمية العموم باألنشطة الالصفيهههههة
تههههههرتبط اسههههههتراتيجيات التعمههههههيم باألنشههههههطة التعميميههههههة وهههههههي تعتمههههههد عمههههههى مبههههههادئ تربويههههههة ونفسههههههية 
ويكههههههون مخططهههههها لههههههها بدقههههههة وكههههههل منههههههها تتكههههههون مههههههن سمسههههههمة محههههههددة سههههههمفا مههههههن قبههههههل واضههههههع 

تتشههههههههكل األنشههههههههطة التعميميههههههههة التعمميههههههههة فتشههههههههكل مهههههههها يسههههههههمى اسههههههههتراتيجيات  وقههههههههد”االسههههههههتراتيجية
التعمهههههيم، ومهههههن أمثمتهههههها اسهههههتراتيجيات تعمهههههيم المفهههههاهيم والمبهههههادئ واسهههههتراتيجيات تعمهههههيم االتجاههههههات 
والقهههههههيم، واسهههههههتراتيجيات تعمهههههههيم المههههههههارات واسهههههههتراتيجيات تعمهههههههيم حهههههههل المشهههههههكالت واسهههههههتراتيجيات 

سههههههههتراتيجية الههههههههتعمم بههههههههاألدوار التربويههههههههة  تعمههههههههيم اإلبههههههههداع ومنههههههههها إسههههههههتراتيجية الههههههههتعمم اإلتقههههههههاني وام
سههههههههههتراتيجية الههههههههههتعمم بالمشههههههههههاريع واألبحههههههههههاث والتقههههههههههارير واسههههههههههتراتيجيات التعمههههههههههيم بههههههههههالخطوات ” وام

واالسهههههتراتيجيات تصهههههمح لكهههههل المسهههههتويات ولكهههههل المهههههواد الدراسهههههية حيهههههث تحهههههدد الموضهههههوعات وال 
 قا إلى حد كبير ولكن أقل من األنماط.تتحدد بالمواد الدراسية ويكون فيها التخطيط دقي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إلههههى الهادفههههة المبههههادرةسههههياي   والتههههي ينظمههههها طمبههههة قسههههم عمههههوم الحيههههاة  هههههوحممههههة االرشههههاد البي ههههي 
 ، البشههههرية والتنميههههة اإلنسههههان بنهههها  فههههي الحممههههة وتهههههدف المجتمههههع أفههههراد لههههدى البي ههههي  الههههوعي رفههههع

راكة االسههههتراتيجية المسههههتمرة والفعالههههة مههههع طمبههههة الشهههه إطههههار فههههي المجتمعههههي، البي ههههي الههههوعي ونشههههر
 المدارس والمجتمع المحمي ..
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 األساس الذي ٌقوم علٌه النشاط  الالصفً
 

محههههور العمميههههة التعميميههههة “… إن األسههههاس الههههذي يقههههوم عميههههه النشههههاط هههههو الطالههههب ألنههههه أصههههبح 
عمهههههى أنهههههها وسهههههيمة تتكامهههههل مهههههع  التعمميهههههة بهههههدال مهههههن المهههههادة الدراسهههههية التهههههي أصهههههبح ينظهههههر إليهههههها

طههههة التههههي يقههههوم بههههها خ يرههههها مههههن الوسهههها ل مههههن أجههههل تحقيههههي أهههههداف معينههههة، ولهههههذا أصههههبحت ال
 ”المتعمم جوهر عمل مخططي المنهاج والعاممين عمى تطويرها وتنفيذها 

المههههههههادة الدراسههههههههية وطبيعههههههههة ” وهنههههههههاو مجموعههههههههة مههههههههن المعههههههههايير تههههههههتحكم باختيههههههههار األنشههههههههطة: 
الدراسهههههية وطبيعهههههة المتعممهههههين وتهههههوفر الوقهههههت وتهههههوفر اإلمكانهههههات الماديهههههة الموضهههههوع فهههههي المهههههادة 

والبشهههههرية، والفمسهههههفة التربويهههههة التهههههي ينطمهههههي منهههههها المربهههههون عامهههههة، ولجنهههههة النشهههههاطات الالصهههههفية 
فههههي االقسههههام العمميههههة صههههاحبة قههههرار االختيههههار خاصههههة، وفمسههههفة المجتمههههع، واألهههههداف المتوخههههاة، 

المحتههههههههوى، وطريقههههههههة ترتيههههههههب المحتههههههههوى، وعنصههههههههر  والمكتشههههههههفات العمميههههههههة، وطريقههههههههة تصههههههههنيف
االجتماعيهههههة واالقتصهههههادية،  الطمبهههههةالتقهههههويم، ونهههههوع إعهههههداد الطالهههههب وتأهيمهههههه وتدريبهههههه، وظهههههروف 

كههههل تمههههو المعههههايير تههههؤثر إيجابهههها أو سههههمبا عمههههى المههههتعمم ” ونوعيههههة الفههههروي بههههين الطمبههههة و يرههههها 
ومعهههههد لهههههها بالشهههههكل فهههههنن كهههههان  يهههههر مخطهههههط لهههههها فههههههي تهههههؤثر سهههههمبا أمههههها إن كهههههان مخطهههههط لهههههها 

المطمههههوب الههههذي يراعههههي احتياجههههات الطمبههههة ويراعههههي التطههههور السههههريع لمتقههههدم العممههههي فههههنن أثرهههههها 
 سيكون باإليجاب عمى الطمبة .

 

 

 

 

 

 اهداف خدمة المجتمع 

  والبحثية في خدمة المجتمعالتعريف بدور الكمية ورسالتها األكاديمية. 
  ي من طري حل المشاكل عمادة الكمية ور اسة االقسام  بحاجات المجتمع الداخمتزويد

 .كمادة بحثية 
 السعي لبنا  صورة إيجابية عن الكمية لممجتمع. 
 . التقاعل مع المجتمع وتمبية احتياجاته من حيث التواصل المستمر معه 

  

بمنزلهههة لقههها   الثقهههافي السهههنوي  الثقافهههة والفنهههون فهههي االقسهههام العمميهههة وليكهههون المهرجهههان دعهههم وتشهههجيع 
متجههدد يجمههع حههول أنشههطته أطيافهها مههن اإلبههداعات الثقافيههة والفنيههة. يتبههارى طههالب  خههرون فههي إبههراز 

 مواهبهم في كافة ضروب الفن التشكيمي والموسيقى والمسرح  الذي يمثل نوعا فريدا من اإلبداع..
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   :هههعالفوا د التي تعود عمى المجتمه
ينتفع المجتمع بصورة مباشرة بالمساهمات المجتمعية التي يقوم بها الطمبة من خالل سد  -

 .االحتياجات وتحسين الظروف
هناو فوا د بعيدة المدى إذ يتعمم  الطالب عمى أن يصبح مواطنا صالحا يساهم في تطوير  -

 . مجتمعه
 . عمى تحسين ظروف الحياةيصبح لدى المجتمع وعي أكبر بدور الشباب وقدرته  -
 . يتولد مزيد من الوعي بقدرة أفراد المجتمع عمى التعاون لحل مشاكمهم الخاصة -
 

 إن أهم القيم الجوهرية  التي تحققها األنشطة هي:
 توجيه الطالب ومساعدتهم عمى كشف قدراتهم، وميولهم، والعمل عمى تنميتها وتحسينها. .1
 عديدة لبنا  شخصياتهم وتنميتها.توسيع خبرات الطالب في مجاالت  .2
تنميهههة المههههارات واالتجاههههات السههههموكية السهههميمة لمطهههالب والقههههيم، وتنميهههة االعتمهههاد عمههههى  .3

دراو العالقهات وربهط المهادة الدراسهية بواقهع  النفس، والمبادأة والتجديد واالبتكار والتذوي، وام
والمثابرة واألناة والدقهة مهن الحياة. إكساب الطالب القدرة عمى المالحظة والمقارنة والعمل 

 خالل ممارسة األنشطة المختمفة في مدارسهم وفي خارجها.
 .مساعدة الطالب عمى تفهم مناهجهم واستيعابها وتحقيي أهدافها .4

 
  لطلبة االقسام العلمٌة فً كلٌة العلوم مجاالت خدمــة المجتمــع

 

في مجاالت  هي ة التدريسطمبة االقسام مع اعضا  : حيث يشارو  أوال: المجال الصحي
 :أنشطة

 .مكافحة األمراض الوبا ية -
 . المختمفةالتوعية باألمراض  -.-

 . تنظيم المعارض الصحية -المشاركة في الحمالت الصحية  -
 : فييشارو طمبة االقسام مع اعضا  هي ة التدريس  : يشارو  ثانيا : في المجال االجتماعي

  ( ... األسواي -دور العبادة , األماكن العامة تقديم الخدمات العامة في : )  -
 ات األطفال لذوي الحاالت الخاصة (مساعدة األطفال ذوي الحاالت الخاصة : ) مؤسس -
 المساهمة في المشروعات التي تقدم الرعاية لألطفال  -
ود مساعدة األفراد ذوي الحاجة في : ) السجون , دور المسنين , المستشفيات , عا الت الجن -
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 (. أثنا  العمميات العسكرية
 محاربة اآلفات االجتماعية : ) اإلدمان : التدخين/المسكرات/المخدرات , الشعوذة  -
المشاركة في تنظيم المناسبات : ) االحتفاالت القومية والدينية , الدورات الرياضية المحمية  -

 . .)والدولية , األحداث العالمية
  : : إعداد وتنفيذ األنشطة والمشروعات الخاصة به ثالثا : المجال البيئي

ديدة حمايتها : ) تقميمها , الحد من استهالو أشجارها , زراعة أشجار ج البي ةالمحافظة عمى  -
 من الحرا ي  ..(

المحافظة عمى الميام : ) تنقيتها , ترشيد االستهالو , تحميمها , حمايتها من التموث ,  -
 . ( المجاري الما ية

 (ل برامج لحماية البي ة من مموثات : ) الما  , الهوا  , التربة .....الخعم -
 : : المسههههههههاهمة فههههههههي األنشههههههههطة والمشهههههههروعات التاليههههههههة رابعااااااااا : المجااااااااال الث ااااااااافي

 . المشهههههههههههههههاركة فهههههههههههههههي لحفهههههههههههههههاظ عمهههههههههههههههى التهههههههههههههههراث الثقهههههههههههههههافي -
 . تنظيم الحمالت الثقافية -المساعدة في قرا ة الكتب  -
 .المهرجانات االدبية والثقافية والفكرية  -

: المشاركة مع الهي ات ذات العالقة في األنشطة  خامسا : مجال السالمة والطوارئ
  : الخاصة مثل الالصفية

  . التوعية بعوامل السالمة واألمان -
 . العامة أثنا  الطوارئ الكمية واقسامهافي حراسة  االمن الجامعيمساعدة  -
 ) من الحوادث في : ) المنازل/الطري/المالعب/المصانع/الشواطئ....الخالوقاية  -

طمبة االقسام مع : وضع البرامج واألنشطة التي يمكن تنفيذها  سادسا : مجال الطاقة
 : في مجاالت اعضا  هي ة التدريس

 . الحد من االستهالو في الطاقة الحرارية / الكهربا ية -
والمتجددة : ) الطاقة الشمسية , طاقة الرياح , طاقة  االستفادة من الطاقة الجديدة -

 . ( الميام , , التدرب عمى إنتاج أدوات ومواد موفرة لمطاقة
 : : تشجيع طمبة االقسام مع اعضا  هي ة التدريس عمى سابعا : المجال االقتصادي

 . الخيرية المعارضتنظيم  -
 المختبريةصيانة األجهزة  -

 .حمالت التنظيف -
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  : : إعهههههههههداد البهههههههههرامج الخاصهههههههههة بالتوعيهههههههههة حهههههههههول : المجااااااااااالة ا نساااااااااانية ثامناااااااااا
 .بالنههههههههههههازحين والمهجههههههههههههرينالعنايههههههههههههة  -حقههههههههههههوي اإلنسههههههههههههان  -حقههههههههههههوي األطفههههههههههههال  -

 . تنميهههههههة الفتهههههههاة و المهههههههرأة -التربيهههههههة مهههههههن أجهههههههل السهههههههالم  -التنميهههههههة السهههههههكانية  -
 : : المشاااااااااااارية فاااااااااااي ااساااااااااااابي  النوعياااااااااااة وااياااااااااااا  العالمياااااااااااة تاساااااااااااعا

 ..(التطههههههههههههههههوع العههههههههههههههههالمياسههههههههههههههههبوع األسههههههههههههههههابيع مثههههههههههههههههل )التبههههههههههههههههرع بالههههههههههههههههدم ،  -
 (...  المراماأليام العالمية مثل ) الصحة ، التدخين ، الطفل ،  -

 

 

 

 

 

 

 

عمى  رس وترسيخ المفاهيم الصحيحة لمتربية البدنية والنشاط الرياضهي،  يتركز دور عمادة الكمية 
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