
وحدة املشاركة االجتامعية 

أكادميية القاسمي



أنشئت وحدة املشاركة االجتامعية تحت مظلّة عامدة الطلبة من منطلق 

إمياننا بأن مهّمة األكادميّي ليست فقط تحصيل املعرفة ونقلها، بل إنها 
متتّد وتتوّسع إىل دعم التنمية يف املجتمع واملساهمة فيه.

تهدف الوحدة إىل دمج طالب األكادميية يف األنشطة االجتامعية 
والتعليمية عىل أسس وقيم أخالقية رصينة تتعاطى مع الهوية 

املجتمعية، وتنمية الوعي االجتامعي لدى الطالب والكادرين اإلداري 
واألكادميي، وذلك من خالل اندماجهم يف املشاريع التي يتم تنفيذها 
بني الفئات السكانية املتنوعة. تشّكل الوحدة شبكة دعم للطّالب، وتعمل 

عىل تعزيز االنتامء والرتابط االجتامعي واملهارات القيادية وريادة 
األعامل من خالل التفكري اإلبداعي.

تشمل رؤيتنا يف أكادميية القاسمي اعتبار الطالب موردا برشيا مثينا 
ميتلكون القدرة عىل التأثري يف البيئة التي يعيشون فيها، كام أننا نعترب 

أن ربط العمل االجتامعي والتّطوعي بالّدراسات األكادميية أمر رضوري، 
فالطالب/ة النشيط/ة يف الوحدة لديه/ـا شعور باالنتامء واملسؤولية 

وااللتزام تجاه مجتمعه/ـا ومحيطه/ـا.

رؤيا الوحدة 

تسعى وحدة املشاركة االجتامعية إىل تذويت املعرفة والقيم •
واملهارات التالية يف هوية الطالب:

معرفة األفكار األساسية حول حقوق اإلنسان والحقوق املدنية •
وفهمها.

التعرف عىل فسيفساء املجتمع وغرس ثقافة التعّددية وتطوير •
مهارات الحوار األصيل التي تبني املجتمع. 

فهم نظام العالقات املتبادلة وااللتزام املتبادل القائم بني الفرد •
واملجتمع الذي يوجد فيه.

االعرتاف بأهمية املشاركة االجتامعية يف املجتمع املدين •
ومساهمتها يف تنمية اإلنسان كمواطن وكمعلم.

تنمية املهارات العملية للمشاركة وريادة األعامل املدنية •
واالجتامعية واملجتمعية داخل أسوار الكلية وخارجها.

أهداف الوحدة 

بلورة مكانة الوحدة كمنصة لتشجيع مبادرات املشاركة االجتامعية، •
ولتعزيز االنتامء والرتابط االجتامعي ومهارات القيادة لدى الطالب.

 خلق اتصال حقيقي بني املناهج األكادميية ومشاركة الطالب يف •
األنشطة االجتامعية.

 رفع الوعي املجتمعي لدى طالب وطاقم الكلية ملشاكل مجتمعية •
مركزية تواجه املجتمع بشكل عام ومجتمعنا العريب بشكل خاص.

تقديم توجيه وخدمات مهنية لتطوير مشاريع مجتمعية وإدارتها.•



 مجاالت عمل الوحدة

منح مرشوطة 
منحة العلوم

 (تخصص الرياضيات،
 اللغة اإلنجليزية، 

الحاسوب، العلوم) 
منحة تّحديات 

منحة مفعال هبايس

منحة حوادث الطرق

منح غري مرشوطة 

منحة عامدة الطلبة

منحة وزارة الرتبية

  والتعليم 

تطوع عام 60 ساعة 
إلزامية ال منهجية

 جمعيات ومؤسسات
غري ربحية

املبادرات والتطوع

مبادرات 

ومشاريع تطوعية

نشاطات عامة

 توعوية يف مجال 

التطوع واالنتامء



وحدة املشاركة االجتامعية 

أكادميية القاسمي

رقم واتس اب : 0505687868    تلفون  046286694

siru@qsm.ac.il

طاقم الوحدة

د. نائلة تلس محاجنة
 مديرة وحدة املشاركة املجتمعية ومحارضة يف قسم الرتبية الخاصة

أ. اميان قواسمي 
 سكرترية وحدة املشاركة املجتمعية 

مكتب الوحدة:
بناية رقم 1،  غرفة 110  

ساعات االستقبال لـ د. نائلة تلس محاجنة:
االثنني: 12:00-13:00، األربعاء: 10:00-9:00 


