


مقدمة:
يعــد العمــل التكامــي بــن الجهــات التنمويــة املختلفــة أحــد األســس الرئيســة لنجــاح مشــاريع 

ــاً  ــذا أصبــح هــذا املفهــوم توجه ــاراً مهــاً لتقديــم خدمــة متميــزة للمســتفيد، ول التنميــة، ومعي

عامليــاً تســعى لتطبيقــه املؤسســات التنمويــة املختلفــة ســواء كانــت مــن القطاعــات الحكوميــة أو 

الخاصــة أو غــر الربحيــة، حيــث أصبــح هــذا التوجــه مــن األولويــات امللحــة يف القــرن الواحــد 

والعرشيــن.

ــا  ــن أهمه ــعودية وم ــة الس ــة العربي ــا اململك ــل عليه ــي تعم ــة الت ــط التنموي ــر إىل الخط وبالنظ

ــات  ــف الجه ــن مختل ــي ب ــل التكام ــى رضورة العم ــدت ع ــا أك ــد أنه ــة 2030 فنج ــة اململك رؤي

ــات  ــن، وألن الجامع ــة للمواط ــة املقدم ــدم يف الخدم ــتوى متق ــق مس ــول إىل تحقي ــدف الوص به

ــات  ــوىل الجامع ــم أن تت ــن املتحت ــد كان م ــات فق ــرز يف املجتمع ــة األب ــات التنموي ــي املؤسس ه

قيــادة التحــوالت التنمويــة الحاصلــة يف املجتمــع، حيــث متتلــك القــدرات املختلفــة مــن الخــرة 

ــوادر.  ــة والك واملعرف

وانطالقــاً مــا ســبق، وحيــث صــدر القــرار الســامي بإنشــاء مجلــس شــؤون األرسة ليكــون 

ــب  ــع الجوان ــن جمي ــة الســعودية م ــة العربي ــف األرسة يف اململك ــإدارة مل ــة ب ــة املخول هــو الجه

التنمويــة املختلفــة. 

وألن الرؤيــة التــي يحملهــا املجلــس تتمثــل يف العمــل عــى متكــن األرسة وتعزيــز دورهــا يف 

ــذي  ــر ال ــة 2030، األم ــة اململك ــق رؤي ــهاماً يف تحقي ــعودي إس ــع الس ــتدامة للمجتم ــة املس التنمي

يرتتــب عليــه أن يتــم العمــل يف املجالــس بالتكامــل مــع املؤسســات التنمويــة املجتمعيــة املختلفــة 

ومــن أهمهــا الجامعــات. 

وتأسيســاً عــى مــا ســبق اتفقــت الــرؤى بــن جامعــة املجمعــة ومجلــس شــؤون األرسة عــى عقــد 

ملتقــى بــن الجامعــات واملجلــس تحــت عنــوان: 

مجلس شؤون األسرة والجامعات.. وحدة الهدف وتكامل األدوار .
بحيــث تســتضيف الجامعــة هــذا امللتقــى امللتقــى، ويكــون منصــة لطــرح اســرتاتيجية املجلــس 

ــس  ــات ومجل ــن الجامع ــة ب ــث يف األدوار التكاملي ــتها والبح ــل مناقش ــن أج ــات م ــام الجامع أم

شــؤون األرسة، مــا يحقــق ردم الفجــوة بــن الجامعــات واملجلــس، وتلمــس متطلبــات املجلــس 

دعــاً لــه يف تحقيــق رؤيتــه، وتبنــي الخطــط، والرامــج، والنشــاطات التــي تســهم يف 

تحقيقــه ألهدافــه عــى اعتبــار أن األرسة مجــال االهتــام املشــرتك بــن املجلــس 

ــات.  والجامع

رئيس اللجنة التحضرية



أهداف الملتقى:
1- اطالع الجامعات عى اسرتاتيجية املجلس. 

2- مناقشة املهام املشرتكة بن الجامعات واملجلس. 

3- مناقشة األدوار املطلوبة من املجلس والجامعات لتنفيذ املهام املشرتكة 

4- بناء خطة لتكامل األدوار بن الجامعات واملجلس من أجل تحقيق الهدف املشرتك. 

محاور وموضوعات الملتقى:

املحور األول: تكامل األدوار واملسؤوليات 
ــاب  ــن ب ــات م ــة بالجامع ــؤوليات املنوط ــى األدوار واملس ــوء ع ــور الض ــذا املح ــلط ه ــث يس حي

املســؤولية االجتاعيــة وتكامــل هــذه األدوار مــع مســتهدفات مجلــس شــؤون األرسة.

املوضوعات: 

- عرض أهداف واختصاصات مجلس شؤون األرسة. 

- استعراض أدوار الجامعات مع الرتكيز عى الدور املجتمعي. 

- مناذج من تكامل األدوار بن الجامعات واملؤسسات التنموية املجتمعية.

- خطة مقرتحة لتكامل األدوار بن الجامعات واملجلس.

املحور الثاين: المتكني وتفعيل الرشاكة 
يســتعرض هــذا املحــور اســرتاتيجية األرسة الوطنيــة والــدور التشــاريك بــن الجامعــات ومجلــس 

شــؤون االرسة يف إيجــاد حلــول ألهــم التحديــات التــي تواجــه األرسة واملجتمــع.

املوضوعات: 

- االسرتاتيجية الوطنية لألرسة . 

- عرض أهم التحديات التي تواجه األرسة .

- لجان شؤون األرسة وآليات التمكن. 

- مواءمة خطط األنشطة يف الجامعات مع املستهدفات التنموية ملجلس شؤون االرسة. 



املحور الثالث: التوجه األكادميي .
انطالقــاً مــن الــدور األكادميــي للجامعــات وأهميتــه يف إحــداث تنميــة اجتاعيــة متميــزة ومبــا 

يــواءم مــع متطلباتهــا واملســتهدفات الحديثــة املنبثقــة مــن رؤيــة اململكــة 2030 فإنــه مــن املأمــول 

تســليط الضــوء عــى املســارات العلميــة والتخصصــات املطلوبــة التــي تخــدم احتياجــات املجتمــع 

املتجددة. 

املوضوعات: 

- مستهدفات خطة املجلس يف الجانب األكادميي . 

- دور الجامعات يف سد الفجوة يف مجال االحتياج األكادميي للمجلس 

- تطوير برامج وتخصصات تتفق مع االحتياج التنموي للمجلس

المشاركة في الملتقى:
          ترحــب جامعــة املجمعــة مبشــاركة الجامعــات واملتخصصــن العاملــن يف مجــاالت التنميــة، 

والباحثــن والخــراء مــن خــالل جلســات البحــوث وأوراق العمــل والــورش املصاحبــة .

مواصفات كتابة امللخصات والبحوث:

1- يقدم ملخص للبحث أو ورقة العمل باللغة العربية واإلنجليزية. 

ــط  ــوع الخ ــط )Bold)16 ون ــن بخ ــط )14( والعناوي ــم خ ــث بحج ــص والبح ــب امللخ 2- يكت

.  Simplified Arabic العــريب

3- يكتــب يف الصفحــة األوىل للبحــث اســم الباحــث ووظيفتــه والجهــة التــي ينتســب لهــا 

يف العمــل، وعنــوان البحــث فقــط.

osar@mu.edu.sa  4- يرسل البحث إلكرتونياً. بصيغة وورد إىل اإلمييل

هاتف : 0164041071   - اجلــوال : 0555824440
osar@mu.edu.sa اإلمييل

وسائل التواصل :


