اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
رؤية البرنامج  :الريادة والتميز في تعليم األنظمة ،وفق الشريعة اإلسالمية.

جامعة نجران -كلية العلوم اإلدارية
برنامج األنظمة
ً
ً
رسالة البرنامج  " :إعداد خريجين مؤهلين علميا ومهنيا في مجال األنظمة،
ً
إسهاما في تلبية احتياجات املجتمع ،وفق ًا للشريعة االسالمية "

موافقة مجلس القسم رقم (  ) 2بتاريخ (  1439 / 2 / 3هـ ) القرار رقم ( / 2- 2ن)39/

أنشطة الخدمة المجتمعية لبرنامج االنظمة بكلية العلوم اإلدارية
نشأ قسم األنظمة بكلية العلوم اإلدارية جامعة نجران عام  1431هـ  ،ومع ذلك تم تخريج العديد من الددعع عده هدال المدد ،
وهال الدعع من الخريجين على قدر من المعارف والمهارات والقدرات الته تجعلهم يساهمون عه مجاالت التوظيف بسدو
العمد وددمدة المجتمدع ،ع دن عدن التوعيدة والمسداهمة الععالدة مدن اع دائ هيلدة التددرير بال رندامج عده ددمدة المجتمدع
والتواص مع جهات التوظيف لخريجه ال رنامج ،مما يمكدن اعدراد المجتمدع المللده والمساسدات والهيلدات عده الق داعين
العام والخاص من تلقيق اقصى ااتعاد ممكنة من الخدمات النظامية الته يقدمها اع ائ هيلة التدرير ودريجه ال رنامج
وهال المساهمة تتمث عه النقاط األاااية التالية :
 -1تقديم االاتشارات النظامية للمجتمع .
 -2تنظيم ندوات ولقائات علمية متميز تعم عله إظهار الجوانب النظامية للمجتمع .
 -3نشر الوعه باألنظمة المعمول بها عه المملكة العربية السعودية ألعراد المجتمع بمن قة نجران.
 -4توضيح اهمية الدرااة ب رنامج األنظمة ترغي ا إلللا ابنائ اهاله المن قة للدرااة عه ال رنامج.
 -5التواص مع جهات التوظيف لمعرعتهم بقدرات ومهارات دريجه برنامج األنظمة.

جامعة نجران -كلية العلوم اإلدارية
برنامج األنظمة

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
رؤية البرنامج  :الريادة والتميز في تعليم األنظمة ،وفق الشريعة اإلسالمية.

ً
ً
رسالة البرنامج  " :إعداد خريجين مؤهلين علميا ومهنيا في مجال األنظمة،
ً
إسهاما في تلبية احتياجات املجتمع ،وفق ًا للشريعة االسالمية "

أنشطة الخدمة المجتمعية لبرنامج األنظمة للعام الدراسي 1438/1437هـ
األنشطة التي تم تنفيذها في هذا العام:
اسم البرنامج (:دورة ،محاضرة

 ،ورشة عمل  ،حلقة نقاشية )

مكافحة الفساد نظامياً

المستهدفون

القائم بالتنفيذ

أعضاء هيئة التدريس د /مرزوق العشير
والموظفون اإلداريون

التاريخ

مدة

عدد

مكان التنفيذ

كلية العلوم اإلدارية 1438هـ

يوم

2

( تقريباً) البرنامج الساعات

والطالب بالجامعة
الجرائم المعلوماتية

أعضاء هيئة التدريس د /أحمد صالح
والموظفون اإلداريون الطويلي

كلية العلوم اإلدارية 1438هـ

يوم

2

والطالب بالجامعة
جرائم المخدرات وعقوبتها أعضاء هيئة التدريس د /مرزوق العشير

كلية العلوم اإلدارية 1438هـ

يوم

2

والموظفون اإلداريون

والطالب بالجامعة
طرق االستذكار الجيد
ورفع معدل التركيز

الطالب

د /محمد عابدين

كلية العلوم اإلدارية 1438هـ

يوم

2

جامعة نجران -كلية العلوم اإلدارية
برنامج األنظمة

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
رؤية البرنامج  :الريادة والتميز في تعليم األنظمة ،وفق الشريعة اإلسالمية.

ً
ً
رسالة البرنامج  " :إعداد خريجين مؤهلين علميا ومهنيا في مجال األنظمة،
ً
إسهاما في تلبية احتياجات املجتمع ،وفق ًا للشريعة االسالمية "

خطة برنامج األنظمة لخدمة المجتمع للعام الدراسي 1439/1438هـ
األنشطة المقترحة للتنفيذ في هذا العام والهدف منها توعية المجتمع :
اسم البرنامج (:دورة،

محاضرة  ،ورشة عمل ،
حلقة نقاشية )

تقديم االستشارات
النظامية

المستهدفون

القائم بالتنفيذ

مكان التنفيذ

مجتمع منطقة

قسم األنظمة

عن طريق االميل

( تقريباً)
شهر ربيع

نجران

واجبات الموظف

الجهات اإلدارية

اإلداري

بمنطقة نجران

التحكيم التجارية

التاريخ

مجتمع منطقة
نجران

طرق الطعن على

محامي منطقة

األحكام القضائية

نجران

األول من
عام 1439هـ

قسم األنظمة

د  /حسن الزهراني
قسم األنظمة

شهر ربيع

جامعة نجران

الثاني من

الغرفة التجارية

شهر جمادى
األول من
عام 1439هـ
شهر جمادى
الثاني من
عام 1439هـ

مدة

عدد

البرنامج الساعات
 5ساعات

شهر
كامل

في األسبوع
بمعدل
ساعة كل
يوم

يومان

8

عام 1439هـ
بنجران
جامعة نجران

يوم

6

يوم

6

مجتمع نجران
مهارات صياغة العقود

و
محامي منطقة

د  /حسن الزهراني

الغرفة التجارية
بنجران

شهر رجب
من عام
1439هـ

يوم

نجران
رئيس معيار خدمة المجتمع
د /حسن الزهراني

رئيس برنامج األنظمة
د /مشعل بن مرزوق المطيري

6

