بسم هللا الرمحن الرحمي
سلممك هللا وحفظمك
سعادة ا ألحبة ا ألفاضل/
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته،،،،،،
أأنشأأت وحدة خدمة اجملمتع بناءا عىل موافقة سعادة معيد لكية الهندسة يف العام اجلامعي 7341/7341هـ بتارخي
 7341 / 70 / 02هـ وذكل حرصا من اللكية عىل تقدمي خدمات اللكية للمجمتع  .والوحدة ترتبط مبركز
التخطيط الاسرتاتيجي واجلودة ابللكية.
و ألن املؤسسات العلمية الراقية دلهيا رساالت ثالث ( التعلمي – البحث العلمي  -خدمة اجملمتع ) ؛ ذلا أأنشئت
وحدة خدمة اجملمتع بلكية الهندسة لتكون وس يطا يربط بني اللكية ومجيع قطاعات اجملمتع ومؤسساته و هذا يامتيش
مع أأهداف لكية الهندسة ورسالهتا وخطهتا االإسرتاتيجية اليت تتضمن خدمة اجملمتع .وإاسهاما من اللكية يف تلبية
احتياجات اجملمتع تقوم لكية الهندسة  -من خالل اخلربات والكفاءات اليت متتلكها -بتقدمي احملاتاات وادلورات
املتخصصة والربام والمحالت يف خمتلف الفروع العلمية (املوجودة ابللكية) لتسهم يف تلبية وتمنية واش باع
احتياجات اجملمتع احمليط ولتكون نربااث مضيئا بفضل ما تذخر به أأقسام لكية الهندسة جبامعة القصمي من أأس تاذة
يف ختصصات عدة.
واحلقيقة ان عامد رساةل اللكية يف جانب خدمة اجملمتع يعمتد أأساسا عيل هجود هؤالء ا ألساتذة ابملقام ا ألول سواءا
اكن ابلتطوع أأو ابملشاركة مع اللكية أأو مع عامدة خدمة اجملمتع.
ويف هذا الصدد وضعت عامدة خدمة اجملمتع  70معيارا لتقيمي اللكيات ،حتت ا ألرشاف املبارش ملعايل مدير اجلامعة،
سيمت تقيمي اللكيات بناءا علهيا يف هناية لك فصل درايس  .ذلا حيدوان ا ألمل أأن تتبو أأ لكية الهندسة ماكنهتا الالئقة
بني اللكيات كلكية رائدة ومعمتدة.
س تجدون يف هذا املوقع روابط فرعية ودلي زايرهتا ميكنمك االإطالع عيل هذه املعايري ،اخلطة الس نوية للوحدة ،
واسامء جملس اإدارة الوحدة  .وابلرمغ من وجود منسق للك قسم من أأقسام اللكية ؛ اإال اين عيل يقني أأن أأاي مهنم
عيل أأهبة ا إالس تعداد ملعونتمك وتلقي مقرتحاتمك .الوحدة لها مقر يف الطابق الثالث ابللكية وقد بذلت إادارة اللكية
هجدا هائال لتأأثيثه بشلك يعكس مدي االإهامتم به .وبفضل من هللا مت افتتاح يف  0271/0/71حبضور سعادة
ادلكتور /فهد املفيض معبد اللكية وسعادة الوكيلني وسعادة أأعضاء جملس اللكية وسعادة رؤساء ا ألقسام.
نسأأل هللا العون ألعطاء هذا اجملمتع  -اذلي حيتوينا – حقه  .فلطاملا تعطش خلربات وهجود علامء وخرباء أأمثالمك
وعيل دروب اخلري والعطاء نلتقي ...و السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
مدير وحدة خدمة اجملمتع
ا.د /جامل ادلين عطا

