


 اجملتمعية اخلدمات من عدد إطالق على الفكرة تعتمد
 تقدمي إىل وهتدف ،"تأثري" برنامج مظلة حتت عام، كل  يف التطوعية

 ألىايل التوعوية واإلرشادات، ،والتوجيهات النصائح، بعض
 حملافظة احمللي اجملتمع داخل اخلدمات ىذه وتنفذ احملافظة،
 .األفالج



 اجملتمعية اخلدمة تقدمي يف رائدا "تأثري" برنامج يكون أن
 .األفالج مبحافظة



 يف التطوعية اجملتمعية اخلدمات تقدمي إىل "تأثري" برنامج يسعى
 القيادة، روح إلكساهبم خالصة؛ طالبية بسواعد األفالج، حمافظة

 .باجملتمع وربطهم



 :منها األىداف، من عدد حتقيق إىل إىل "تأثري" برنامج يسعى

 .فكرة العمل التطوعي لدى الطلبةترسيخ -1

 .تقديم خدمات مجتمعية تطوعية متميزة-2

 .بث روح التنافس بين طلبة الكليات -3

 .ربط الطلبة بمجتمعهم المحلي -4





 فيو وتظهر اجلامعة، شعار من ألوانو واستمدت تأثري، بكلمة الشعار ُرِسم
 وكتب جمتمعية، خدمة لتقدمي يستعدون وىو الكليات، طلبة لبعض صور

 .واإلجنليزية بالعربية الربنامج اسم الشعار جبانب



 يستسقيها متكاملة، نوعية خطة دراسي عام كل  بداية يف الربنامج يضع
 األماكن يف وخباصة احمللي، اجملتمع داخل وينفذىا اجملتمع، احتياجات من

 العاملية، األيام يف املشاركة على وحيرص التجارية، واجملمعات العامة،
 أحدىم ويشرف الكليات، طلبةُ  الربامج   وينفذ واخلارجية، الداخلية واملناسبات

 .لو نائبا وخيتار العمل، فريق على



فريق 
 الربنامج

الشؤون املالية 
 واإلدارية

العالقات 
 واإلعالم

فريق 
 التنسيق

 مشرف الربنامج

 نائب املشرف

فريق 
 التطوير



 .ىو املشرف العام على كليات األفالج: مشرف البرنامج-1

 .ىو مشرف وحدة األنشطة الطالبية: نائب المشرف-2

 .عدد من طلبة الكليات :فريق البرنامج -3

 املالية املهام هلم تسند الكليات، طلبة من عدد :واإلدارية المالية الشؤون -4
 .للربنامج واإلدارية

 الربنامج، ضيوف استقبال يتولون الكليات، طلبة من عدد :واإلعالم العالقات -5
  .إعالميا الفعالية وتغطية



 التنسيق مهمة هلم تسند الكليات، طلبة من عدد :التنسيق فريق-6
 .الفعاليات تنظيم أماكن :مثل الربنامج، يف واخلارجي الداخلي

 تطوير مهمة هلم تسند الكليات، طلبة من عدد :التطوير فريق-7
 .اخلطة واقرتاح الربنامج،



 :مشرف البرنامج
 .اقرتاح السياسات العامة للربنامج -1
 .اعتماد اخلطة السنوية للربنامج -2
 .املوافقة على تشكيل فريق العمل -3



 :نائب المشرف
 .مبقرتح اخلطة السنوية للمشرف العامالرفع  -1
 .متابعة تنفيذ اخلطة السنوية -2
 .متابعة تنفيذ الفعاليات -3
 .متابعة فريق التنسيق -4
 .اعتماد ميزانية كل فعالية -5
 .اعتماد األخبار قبل نشرىا -6
 .التنسيق مع املشرف العام بشأن استقبال الزوار -7
 .مهامما تسند لو من  -8



 :البرنامجفريق 
 .برامج اخلطة السنويةتنفيذ  -1
 .الرفع بتقرير لنائب املشرف عن كل فاعلية -2
 .ما تسند هلم من مهام -3



 :المالية واإلداريةالشؤون 
 .لنائب املشرف باحتياجات كل فعاليةالرفع  -1
 .إغالق السلف اخلاصة الربنامج -2
 .إعداد النماذج اخلاصة بالربنامج -3
 .إعداد اخلطابات اخلاصة بالربنامج -4
 .ما تسند هلم من مهام -5



 :واإلعالمالعالقات 
 .وحتديثها ومتابعتها االجتماعي التواصل مواقع يف للربنامج حسابات إنشاء -1
 .املشرف نائب مع بالتنسيق الربنامج ضيوف استقبال -2
 .املشرف نائب من اعتمادىا بعد ونشرىا، األخبار وإعداد الفعاليات تغطية -3
 .واإلعالن الدعاية من الربنامج احتياجات توفري -4
 .الضيافة من الربنامج احتياجات توفري -5
 .مهام من هلم تسند ما -6



 :التنسيقفريق 
 قبل وذلك معها، الفعاليات تنفيذ احملدد اجلهات مع التنسيق -1

 .األقل على بأسبوع الفعالية
 .الربنامج خيص فيما واخلارجية الداخلية اجلهات مع التنسيق -2
   .مهام من هلم يسند ما -3



 أشكر لكم حسن إصغائكم، وكريم انتباهكم

«» 


