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سمو أمير منطقة عسير
تركي بن طالل بن عبد العزيز
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معالي وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
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الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده        وبعد:
 ال يقتصر دور جامعة الملك خالد  على النشاط األكاديمي والبحثي فحسب بل يمتد عطاؤها إلى عدد من النشاطات التي 
تسهم في خدمة المجتمع وتنميته وتحسين قدراته، وتضع ذلك ركًنا أساسًيا في استراتيجياتها وأهدافها التي تتوافق 
مع رؤى التحديث التي تشهدها المملكة العربية السعودية عبر رؤية 2030م وذلك من خالل الوصول إلى جميع شرائح 
المجتمع من مواطنين ومقيمين في أماكن وجودهم مما ُيعُد واجًبا دينًيا ووطنًيا امتثاًال لتوجيهات قيادتنا الرشيدة 
والذي تحققت ثمراته المباركة في استجابة المواطنين والمقيمين الذين تفاعلوا بإيجابية مع برامج وفعاليات وأنشطة 

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في مدينة أبها وما جاورها من محافظات ومراكز وهجر. 
وهذا هو الهدف الذي تطمح الجامعة إلى تحقيقه في الواقع مما يدفعنا بإذن هللا. إلى مواصلة تلك البرامج بدعم 
ومباركة صاحب السمو الملكي األمير تركي بن طالل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها حفظه 

هللا.
والشكر موصول للزمالء والزميالت في الجامعة الذين أسهموا في إتمام هذا السجل الذي يضم جميع خدمات الجامعة 

المجتمعية بروح المواطنة المتميزة وكانوا شعلة من النشاط والعمل.
وشكًرا للزمالء في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر على ما قاموا به من جهود مباركة، وهكذا فإن النجاح يوّلد 

األمل ويصنع اإلنجازات القادمة بمشيئة هللا.
وجامعتكم سوف تواصل هذه الجهود وفاًء للمواطن واستجابة للقيادة الرشيدة وقياما بالواجب الذي تشرف بحمله 

وإنجازه. 

أ.د فالح بن رجاء هللا السلمي

كلمة معالي رئيس جامعة الملك خالد
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تهتم جامعة الملك خالد بإبراز دور التعليم الجامعي في تطوير المجتمع وتنميته، وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية؛ 
كما تسعى كذلك إلى توظيف طاقاتها وإمكاناتها لتحقيق أهدافها المتعلقة بخدمة المجتمع وتطويره من خالل 

إسهاماتها الكبيرة وشراكتها المجتمعية مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة والخيرية. 

وقد أولت الجامعة اهتماما كبيرًا بخدمة المجتمع، والتي تعد أحد أهم ركائز الجامعة، والتي تنبثق من رؤية ورسالة 
الجامعة، حيث دأبت جامعة الملك خالد على تقديم خدمات مجتمعية لألفراد والمؤسسات للمواطنين والمقيمين على 
والصحية  والتطوعية  والثقافية  التوعوية  واألنشطة  والتدريب  والمحاضرات  والندوات  الزيارات  خالل  من  سواء  حد 
والرياضية، وقد كان لذلك أثر عميق وتفاعل إيجابي ملموس بدعم وتشجيع من سمو أمير منطقة عسير األمير تركي بن 

طالل بن عبد العزيز.

 في ضوء ذلك تسعى جامعة الملك خالد إلى أن تكون مركز إشعاع دائم، وأن تكون رائدة في التطوير والتنمية، وأن 
اإلنسان  خاللها  من  تبني  متكاتفة  مجتمعية  بيئة  لتخلق  الخيرة  الجهود  كل  فيها  تتظافر  بيئة  صنع  في  تسهم 
بناء هذا  لبنة في طريق  ليسهم في وضع  الوطني واألخالقي والديني  بالعلم والمعرفة وااللتزام  المسلح  السعودي 
الوطن وتطويره، حيث إن الجامعة تدرك مسؤوليتها المجتمعية ، وإن دورها ليس فقط داخل أسوار الجامعة ، وعليه 

فنحن سنواصل الجهود قياما بواجبنا تجاه هذا الوطن المبارك، واستجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة رعاها هللا. 
وما هذا الدليل إال جزء يسير من جهود الجامعة المباركة في هذا الجانب.

أ.د. عبد اللطيف بن ابراهيم الحديثي

كلمة وكيل الجامعة لألعمال واالقتصاد المعرفي
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تسعى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر من خالل خطتها االستراتيجية إلي تنمية قدرات المجتمع ومؤسساته 
بحلول مبتكرة، وبرامج نوعية ذات أثر إيجابي ملموس لدى كافة فئات المجتمع في كل أرجاء منطقة عسير وخارجها، 
من خالل كوادر مؤهلة، وبيئة عمل جاذبة، وتقنيات متطورة، وشراكات استراتيجية فاعلة، واالستثمار األمثل للموارد 
وتفعيل  االستشارات)،   - الخبرة  بيوت   - التدريب   ) خالل  من  للمجتمع  استشارية  خدمات  وتقديم   ، بالجامعة  البشرية 
مشاريع التوأمة الداخلية والخارجية، وتحسين الخدمات المجتمعية وتنويعها، وتوفير البنية التحتية بما يتماشى مع 

أساليب التعليم والتدريب الحديثة.
ومؤسساته  قطاعاته  مختلف  في  المجتمع  مع  العالقة  بتطوير  المستمر،  والتعليم  المجمع  خدمة  عمادة  وتقوم 
الحكومية واألهلية، بهدف االستجابة لمتطلباته وتلمس احتياجاته، من خالل تفعيل دور الشراكة بينهما وإبرام العديد 
المستمر  والتعليم  واإلرشادية  والتعليمية  التدريبية  الشراكات  من  عدد  وتفعيل  التفاهم،  ومذكرات  االتفاقيات  من 
والخدمات االستشارية، وليستفيد المجتمع من قدرات وإمكانات الجامعة في مختلف تخصصاتها، عالوة على تقديم 
العديد منوالبرامج واألنشطة التدريبيه والثقافية في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، لتنمية قدرات المجتمع 

ومؤسساته على حد سواء .
والشكر  وأنشطتها،  للعمادة  المتواصل  الجامعة على دعمها  والتقدير إلدارة  الشكر  تقديم كل  يسرني  الختام   وفي 
موصول لكل العاملين في العمادة على جهودهم المباركة في تحقيق هذه االنجازات وجعلها واقعًا ملموسًا، والشكر 

موصول أيضا للجنة سجل خدمة المجتمع على العمل المتميز.
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

د. أحمد بن علي الزاملي

كلمة عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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تعتبر جامعة الملك خالد من الجامعات السعودية المتميزة، وتساهم بدور رئيس في تنمية وتطوير المجتمع، وتحسين 
قدراته، إذ ال يقتصر دورها على النشاط األكاديمي والبحثي فحسب، بل يمتد إلى عدد من النشاطات التي تخدم البيئة 

المحيطة. 
تبرز خدمة المجتمع كإحدى الوظائف واألدوار الرئيسة لجامعة الملك خالد، فخدمة المجتمع تعتبر ُبعدًا استراتيجيًا في 
وبين  بينها  العالقة  تقوية  المستمر  والتعليم  المجتمع  خدمة  عمادة  خالل  من  استطاعت  حيث  الجامعة،  دور  تطوير 

المجتمع، واإلسهام في تقديم العديد من الخدمات المتميزة في شتى المجاالت.
المجتمع  خدمة  عمادة  خالل  ومن  المحيطة  والبيئة  المجتمع  خدمة  في  دورها  خالل  من  خالد  الملك  جامعة  تسعى 
الدينية  األهداف  التي تسهم في دعم  البناءة  المعرفة  تنمية  الى  الجامعة  المستمر وغيرها من مؤسسات  والتعليم 
اإلدارية  الخصوصية  تحقيق  أجل  من  والقانونية  التنظيمية  البنية  وتطوير  السعودية،  العربية  للمملكة  والوطنية 

والمالية للجامعة. 
تقوم عمادة خدمة المجمع والتعليم المستمر، وبدعم كبير من إدارة الجامعة، بتطوير العالقة مع المجتمع في مختلف 
قطاعاته ومؤسساته الحكومية واألهلية، بهدف االستجابة لمتطلباته وتلمس احتياجاته، من خالل تفعيل دور الشراكة 
بينهما، وليستفيد المجتمع أيضًا من قدرات وإمكانات الجامعة في مختلف تخصصاتها، في كل أرجاء منطقة عسير فقد 
عقدت الجامعة عددًا من الشراكات واالتفاقيات مع قطاعات المجتمع المختلفة الحكومية والخاصة، وكذلك تسعى 
الجامعة جاهدة من خالل العمادة إلى تفعيل عدد من الشراكات التدريبية والتعليمية واإلرشادية والتعليم المستمر 

والخدمات االستشارية، وتنويع البرامج حسب االحتياجات، والوصول إلى األفراد في مناطقهم. 
ما  خالل  من  المجتمع  إليها  يحتاج  التي  الخدمات  لتقديم  والمجتمع  خالد  الملك  جامعة  بين  جيدة  عالقات  بناء  ويتم 
تقدمه العمادة من خدمات واستشارات متعددة تتمثل في اللقاءات ، والندوات ، واأليام العالمية ، والدورات الطويلة 
والسالمة  اإلنجليزية  واللغة  المكتبية  واإلدارة  اآللي  الحاسب  في  التطبيقية  والدبلومات   ، العمل  وورش  والقصيرة، 
والصحة المهنية، والموارد البشرية، والعالقات العامة، والبرمجة التطبيقية، والمحاسبة، والتسويق االلكتروني، وريادة 
األعمال، وهي في مجملها تقع ضمن رسالة الجامعة وترتبط بالمجتمع التي تعمل فيه الجامعة، كما تتم االستعانة 

بالخبرات الموجودة في المجتمع في تقديم برامجها من خالل الجامعة بما يخدم المجتمع.
المجتمع من خالل وحداتها اإلدارية واألكاديمية والتي تقدم مجموعة متنوعة من  الملك خالد مع   وتتفاعل جامعة 
وحلقات  وتعليمية،  ثقافية  ومعارض  طبية،  وخدمات  واستشارات،  تدريب،  برامج  تشمل  والتي  المجتمعية  األنشطة 

دراسية، وندوات، وورش عمل،
وفيما يلي وصف موجز لما تقدمه الجامعة ووحداتها المختلفة من خدمات مجتمعية:

مقدمة 
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إحصائية البرامج التدريبية

• الممارسين الصحيين.
• المجتمع عام.

• منسوبات التأهيل الشلمل.
• أيتام جمعية آباء.

• نزيالت وإداريات السجن.
• منسوبو إدارة تعليم عسير.

• منسوبو جامعة الملك خالد.

الفئات المستهدفة

إجمالي عدد
 البرامج

إجمالي 
عدد الجهات

42322

إجمالي 
عدد الساعات

إجمالي 
عدد المستفيدين

124036604
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• رحلة االعتماد البرامجي.

• خصائص خريجي البرامج األكاديمية وموائمتها مع الخصائص العامة لخريجي الجامعة.

• مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية.

• قياس مخرجات التعلم.

• تدريب الموظفات على النظام األكاديمي.

البرامج التدريبية لعمادة التطوير والجودة

إجمالي عدد البرامج

4

الفئات المستهدفة من البرامج

• أعضاء هيئة التدريس.

إجمالي عدد المستفيدين

184
إجمالي عدد الساعات
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البرامج التدريبية لعمادة القبول والتسجيل

إجمالي عدد البرامج

1

الفئات المستهدفة من البرامج

• الموظفات.

إجمالي عدد المستفيدين

20
إجمالي عدد الساعات
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البرامج التدريبية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

إجمالي عدد البرامج

46
إجمالي عدد المستفيدين

6347
إجمالي عدد الساعات

100
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• كيف نكون أقوى بأفكارنا.

• تطوير الدافع ألداء مميز.

• خريطة الطريق إلدارة مخاطر المشروعات الصغيرة.

• مهارات االتصال المؤسسي في عالم اليوم وجه طليق ولسان لين.

• دورة التغذية الصحية لألطفال.

• دورة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل.

• دورة الجدارات الوظيفية وتطبيقاتها في إدارة الموارد البشرية.

• مبادئ أمن المعلومات.

• مهارات كتابة وإعداد التقارير والمراسالت.

• أمن المعلومات وإدارتها في الحكومة اإللكترونية.

• تغذية المرأة من الطفولة إلى الشيخوخة.

• إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية.

• تطعيم األطفال بلقاح كورونا ما بين األمل والقلق.

• اقتصاديات األسرة وترشيد االستهالك.

• التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية.

• مهارات التعامل مع ضغوط العمل.

• الحوسبة السحابية.

• نحو صحة افضل.

• المسكن بيت التأثيث والديكور.

• رسائلي اليها كوني متألقة.

• األسرة ودورها في بناء المجتمع.

• كتابة مقدمة البحث العلمي.

• طرق البحث العلمي.

• التعامل االمثل مع طفلك.

• مناقشة خطة البحث العلمي.

• معرض خطط البحث العلمي.

• نحن نهتم بكم.

• الترجمة الطبية.

• الغزو اإللكتروني.

• مهارات التفاوض واإلقناع.

• النجاح في البحث عن وظيفة.

• أساليب التعامل مع ضغوط العمل.

• تصميم السيرة الذاتية.

• مستقبلي في العمل التطوعي.

تابع: البرامج التدريبية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع.

• دورة أهم المعلومات والمبادئ المتعلقة بأساسيات الحاسوب.

• برامج األوفيس.

• برامج الحماية للحاسب اآللي.

• كل ما تريد معرفته عن أسرار اإلنترنت.

• أدرس بذكاء.

• تعليم أساسيات تصميم المواقع للمبتدئين.

• العمل التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

• بناء فرق العمل.

• القدرات العامة (القسم الكمي).

• لغة اإلشارة.

• االختراق المعلوماتي ومكافحة االبتزاز اإللكتروني.

تابع: البرامج التدريبية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
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• مستقبل التحكيم االلكتروني مشاكل وحلول.

• التجارة االلكترونية بين االنظمة والتسويق.

." spss/excel التسويق التحليلي: تطبيقات على برامج •

• فن إدارة الوقت وعقد االجتماعات.

• إدارة الجودة الشاملة.

• االفكار الريادية لدخول سوق العمل.

• االبداع واالبتكار والمشاريع الريادية.

• تدريب المتدربين.

• ابتكارات فكرية لريادة األعمال.

• الثقافة الحقوقية وريادة األعمال للعمل الحر.

• دور الدولة في دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي لمكافحة العنف ضد المرأة.

• كيف تعد دراسة جدوي ناجحة لمشروعك الصغير.

• وورش عمل تعكس نشاط النادي.

• مستقبل التحكيم االلكتروني مشاكل وحلول.

• التجارة االلكترونية بين االنظمة والتسويق.

• فن إدارة الوقت وعقد االجتماعات.

• إدارة الجودة الشاملة.

• الريادية في المشروعات الصغيرة.

• االبداع واالبتكار في التعليم االلكتروني.

• الفن الرقمي بين النظرية والتطبيق.

• كتابة خطة البحث العلمي.

• االبداع واالبتكار والمشاريع الريادية.

• ورقة عمل كمشاركة في منتدي.

• الثقافة الحقوقية وريادة األعمال للعمل الحر.

• دور الدولة في دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي لمكافحة العنف ضد المرأة.

• كيف تعد دراسة جدوي ناجحة لمشروعك الصغير.

• فعالية الكوفي بريك.

• فعالية صحتك تهمنا.

• دوري كلية األعمال لكرة القدم.

البرامج التدريبية لكلية األعمال

إجمالي عدد البرامج

29
إجمالي عدد المستفيدين

2971
إجمالي عدد الساعات

112

ج
ام

بر
 ال

ن
وي

نا
ع

��



البرامج التدريبية لكلية االقتصاد المنزلي

إجمالي عدد البرامج

42
إجمالي عدد المستفيدين

1938 
إجمالي عدد الساعات

239
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الفئات المستهدفة من البرامج

• المهتمين بالشأن القانوني.
 • التجار.

 • الطالب والطالبات.
 • المهتمين بالتجارة االلكترونية.

• جميع فئات المجتمع. 
• أعضاء هيئة التدريس.

• اإلداريين.

تابع: البرامج التدريبية لكلية األعمال

��

• مكمالت المالبس.

• عمل إكسسوار بالسلك المعدني.

• اعادة تدوير الخيوط.

• ورشة عمل تدريبية بعنوان صناعة الصابون.

• دورة تدريبية (الديكوباج).

• دورة تدريبية (تدوير المالبس).

• دورة تثقيفية عن العالج بالفن.

• مشروع االيبوكس.

• اعداد القادة.

• ميزانية االسرة.

• مخاطر األلعاب االلكترونية.



• األساليب اإلرشادية التربوية والنفسية لتنمية وتطوير المهارات ودورها في التغلب على األزمات.

• نمط التغذية السليمة لألطفال.

• برنامج الغذاء الصحي.

• برنامج تغذية المرأة في سن األربعين.

• التحول المفاهيمي في الفن التشكيلي المعاصر.

• فن تنسيق المالبس واأللوان والمظهر الخارجي.

• فن االهتمام بالمظهر الخارجي.

• فن تصميم األزياء.

• تصميم األزياء باالسكتش.

• دورة عن فن الطباعة باالستنسل.

• دورة عن فن الطباعة بالقوالب المستحدثة.

• طريقة عمل االكسسوار.

• ابداع بال حد.

• طرق تجميل المالبس.

• اختيار المالبس ضمن برنامج وهج.

• الطباعة باال ستنسل ضمن برنامج وهج.

• تدوير المالبس.

• تحكيم االولمبياد الثقافي السابع لجامعة الملك خالد.

• الوعي التربوي والنفسي عند التعرض للمشاكل.

• الطباعة باالستنسل.

• الطباعة بالقوالب المستحدثة.

• اليوم الرياضي "يدا بيد لصنع عقل سليم وجسم صحي."

• دورة منهجية األبحاث العلمية.

• برنامج " قمم شامخة وشيم راسخة."

• تصميم ازياء تصميمات ألزياء السيدات.

• ديكوباج.

• األساليب اإلرشادية التربوية والنفسية لتنمية وتطوير المهارات ودورها في التغلب على األزمات.

• تنظيم وتنسيق الملفات االجتماعية.

• تنظيم برنامج تثقيفي عن أضرار التدخين.

• مسابقة رمضانية في مجال الفنون والتغذية.

• ورشة عمل تدريبية بعنوان صناعة المربي والشراب الطبيعي والمخلالت.

تابع: البرامج التدريبية لكلية االقتصاد المنزلي 
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الفئات المستهدفة من البرامج

• طالبات الكلية.



تابع: البرامج التدريبية لكلية االقتصاد المنزلي 

��

• نزيالت وإداريات السجن.
• خريجات.

• موظفات التأهيل الشامل.
• ايتام جمعية آباء.

• نساء محترفين (فوق 15 سنة).
• جميع فئات المجتمع.

• عامالت النظافة وحراس األمن.

البرامج التدريبية لكلية التربية

إجمالي عدد البرامج

40
إجمالي عدد المستفيدين

5015
إجمالي عدد الساعات

80
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• اليوم العالمي للعصا البيضاء.

• مشكلة التنمر وكيفية التغلب عليها.

• األخطاء الشائعة في رسائل الماجستير والدكتوراه.

• منتسوري والطفولة المبكرة.

• التعلم الرقمي في الطفولة المبكرة.

• المشكالت النفسية لألطفال وكيفية التغلب عليها.

• إدارة سلوك الطالبات.

• تعزيز ودعم جودة التعليم.

• استثمرى طفلك (االستدامة في تحقيق جودة التعليم الجامعي.)

• االستدامة في تحقيق جودة التعليم الجامعي.

• االحتفاء باليوم العالمي للجودة.

• تقرير قيم وأخالقيات الحياة الجامعية.

• أخالقيات الممارسة اإلكلينيكية.

• األساليب الخاطئة في تربية الطفل وآثرها على شخصياتهم.

• مشكلة التنمر وكيفية التغلب عليها.

• دور التعلم الرقمي في الطفولة المبكرة.

• دور الدمى لطفل الروضة.

• قيم واخالقيات الحياة الجامعة.

• اعداد الخطط الدراسية ومراجعتها.

• األم المطلقة تحل المشكالت.



البرامج التدريبية لكلية التمريض بخميس مشيط

إجمالي عدد البرامج

2
إجمالي عدد المستفيدين

599
إجمالي عدد الساعات

16

الفئات المستهدفة من البرامج

• خريجات ومعلمات رياض االطفال وامهات أطفال الروضة

• أعضاء هيئة تدريس.

• معلمي إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة.

• طالب البحث العلمي.

• طالب وطالبات الكلية. 

• كافة فئات المجتمع.

• مهارات معلم القرن الواحد والعشرين.

• تنمية الدافعية لدى المعلمات والطالبات.

• السالم النفسي.

• استراتيجيات االستذكار الفعال.

• االستراتيجيات النفسية واإليجابية للتغلب علي قلق االختبارات.

• االكتئاب.

• نحو طفولة أفضل.

• متالزمة داون.

• الصرع، أسباب، عالجه.

• منتسوري وتعليم األطفال.

• اكتشاف وتنمية المواهب لدى الطفل.

تابع: البرامج التدريبية لكلية التربية
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الفئات المستهدفة من البرامج

• مدرسات مدرسة المتوسطة السابعة والعشرون بخميس مشيط.
• طالب التمريض.

• أعضاء هيئة التدريس في كليات التمريض بالمملكة.

• برنامج لطالبات المدرسة عن نقص فيتامين دال الوباء الصامت - والتغذية السليمة- واالسعافات االولية للجروح - 

والنظافة الشخصية.

• دورة تعلم اساسيات البحث العلمي للتمريض.

تابع: البرامج التدريبية لكلية التمريض بخميس مشيط
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البرامج التدريبية لكلية الشريعة وأصول الدين

إجمالي عدد البرامج

43
إجمالي عدد المستفيدين

2147
إجمالي عدد الساعات

50
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• دورة التخطيط الناجح لفرص الحياة (رمضان نموذجا).

• مرافئ السعادة (2) هل أنتي مستعدة للمنافسة وبناء القيم في رمضان.

• مرافئ السعادة (2) صيام قلب ورمضان فرصة للتغيير.

• عشرون سؤاال من أحكام الصيام.

• مرافئ السعادة (2) مسؤوليتي في الفضاء الرقمي.

• شرح كتاب رياض الصالحين (1).

• شرح كتاب رياض الصالحين (2).

• مرافئ السعادة (2) أفكار تصنع الحياة.

• مرافئ السعادة (2) صالتنا حياة.

• مدارسة كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ العثيمين رحمه هللا (1).

• مدارسة كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ العثيمين رحمه هللا (2).

• مدارسة كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ العثيمين رحمه هللا (2).

• كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

• مدارسة كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ العثيمين رحمه هللا (3)

• مدارسة كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ العثيمين رحمه هللا (4)

• مرافئ السعادة (2) األسرة في رمضان والبرنامج اليومي.

• وقفات تربوية من أحاديث نبوية (1).

• وقفات تربوية من أحاديث نبوية (2).

��



الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع.

• وقفات تربوية من أحاديث نبوية (3).

• وقفات تربوية من أحاديث نبوية (4).

• وقفات تربوية من أحاديث نبوية (5).

• وقفات تربوية من أحاديث نبوية (6).

• وقفات تربوية من أحاديث نبوية (7).

• وقفات تربوية من أحاديث نبوية (8).

• شرح رياض الصالحين (3).

• شرح رياض الصالحين (4).

• شرح رياض الصالحين (5).

• شرح رياض الصالحين (6).

• شرح رياض الصالحين (7).

• مرافئ السعادة (2) إشراقات نبوية.

• األمن الوطني في السنة النبوية.

• مدارسة كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ العثيمين رحمه هللا (1).

• مدارسة كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ العثيمين رحمه هللا (2) - (3) - (4).

• بناء الوالدية العاطفي.

• نبضات أسرية.

• مدارسة كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ العثيمين رحمه هللا (5) - (6).

• فبهداهم اقتد.

• دورة المنهج النبوي في معالجة األخطاء.

تابع: البرامج التدريبية لكلية الشريعة وأصول الدين
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• حلقة بعنوان "مستقبل الصيدلة" من بودكاست "تداووا."

• برنامج المناعة (مناعتك بيدك ال تهملها فتهملك).

• سلسلة من المحاضرات المهنية والعلمية.

• برنامج إثراء.

البرامج التدريبية لكلية الصيدلة

إجمالي عدد البرامج

4

الفئات المستهدفة من البرامج

• جميع فئات المجتمع.
• خريجين وخريجات الكلية.

• الصيادلة .
• الطالب والطالبات.

• طالب برامج الدراسات العليا.

إجمالي عدد المستفيدين

555
إجمالي عدد الساعات

16
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البرامج التدريبية لكلية الطب

إجمالي عدد البرامج

4
إجمالي عدد المستفيدين

1375 
إجمالي عدد الساعات

26



الفئات المستهدفة من البرامج

• الممارسين الصحيين.

• طالب كلية الطب.

• أعضاء هيئة التدريس والطالب

• دورة في أساسيات مكافحة العدوى.

• التعليم الطبي.

• دورة اساسيات قراءة تخطيط القلب الكهربائي.

• أسس التواصل مع المرضى والفريق الطبي.

تابع: البرامج التدريبية لكلية الطب
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• مهارات القيادة والتأثير.

استخدام التقنية في تدريس الرياضيات (تدريب على برنامج الجيوجبرا بتدريس الرياضيات).

كيف أنجز مشروع تخرجي بنجاح.

.Late كيف أعد عرض تقديمي باستخدام برنامج

مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

البرامج التدريبية لكلية العلوم

إجمالي عدد البرامج

5

الفئات المستهدفة من البرامج

• الخريجين والخريجات وطالب الدراسات العليا.
 • الخريجين والمتوقع تخرجهم.

إجمالي عدد المستفيدين

479
إجمالي عدد الساعات

10
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البرامج التدريبية لكلية العلوم اإلنسانية

إجمالي عدد البرامج

1
إجمالي عدد المستفيدين

55
إجمالي عدد الساعات

4



��

الفئات المستهدفة من البرامج

• المجتمع ومنسوبي جامعة الملك خالد.

الفئات المستهدفة من البرامج

• اعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية.
 • طالبات االمتياز.

• جميع فئات المجتمع .

• طالبات المرحلة الثانوية.
• طالبات المستوى الثامن.

• ندوة: استراتيجية تطوير منطقة عسير (قمم وشيم) تمكين المرأة ودورها في تفعيل استراتيجية تطوير منطقة عسير.

تابع: البرامج التدريبية لكلية العلوم اإلنسانية
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البرامج التدريبية لكلية العلوم الطبية التطبيقية بتهامة

إجمالي عدد البرامج

16
إجمالي عدد المستفيدين

1199
إجمالي عدد الساعات

51
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• فعالية التغذية وأثرها على صحة الجسم ضمن برنامج نحو صحة ألفضل.

• فعالية حياتنا أجمل بال تدخين ضمن برنامج نحو صحة ألفضل.

• كتابة مقدمة البحث العلمي.

• طرق البحث العلمي.

• التعامل األمثل مع طفلك.

• مناقشة خطة البحث العلمي.

• معرض خطط البحث العلمي.

• نحن نهتم بكم.

• التدريب على أجهزة المحاكاة.

• توصيفات معامل التمريض.

• الجودة في البحث العلمي.

• مفهوم الجودة.

• SAUDI Council License Exam Training.

• اإلنعاش القلبي الرئوي.

• خطواتنا نحو االعتماد.

• مهارات التحدث باللغة اإلنجليزية بالمستشفى للممرضات.



��

• محاضره األشعة اخطارھا ومنافعها.

.R software دورة  •

• مهارات مهنية ونصائح عملية من التدريب الى التوظيف.

البرامج التدريبية لكلية  العلوم الطبية التطبيقية بأبها

إجمالي عدد البرامج

4

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب الكلية ومنسوبيها.

إجمالي عدد المستفيدين

80
إجمالي عدد الساعات

153
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• محاضرة توعوية بعنوان (هوس التجميل).

نشاط نقرأ لنرتقي.

برنامج امل (محاضرة توعوية بأضرار المخدرات والتدخين ومشتقاته).

ندوه توعويه عن اليوم العالمي لغسل اليدين (كيفية تعقيم وغسل اليدين).

ندوة بعنوان كيفية الوقاية من االمراض المعدية في اليوم العالمي لمكافحة العدوى.

ندوه صحية بمكتب التعليم بأبها وعنوانها " التغذية السليمة لألطفال."

ندوه صحية لتفعيل اليوم العالمي لمكافحة العدوي بجمعية مطمئنة بالقسم النسائي بأبها.

تفعيل اليوم العالمي لسرطان الثدي بمحاضرة (كيفية الوقاية من سرطان الثدي).

زيارة مختبرات كلية الغد الدولية.

دورة التغذية الصحية لألطفال.

محاضرة تثقيفية عن اخالقيات المهن الصحية والطبية.

دورة اإلسعاف األولية لطالب البرامج المشتركة بالمحالة.

برنامج تعليمي لإلسعافات األولية.

ورشة عمل في اإلنعاش القلبي الرئوي.

ملتقى مسار (يوم من التخدير) و (صناعة المحتوى الصحي).

البرامج التدريبية لكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط

إجمالي عدد البرامج

35
إجمالي عدد المستفيدين

2990 
إجمالي عدد الساعات

79
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الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبي وطالب  ومنسوبات وطالبات الكلية.
 • جميع أفراد وفئات المجتمع.

• أعضاء هيئة التدريس.

• محاضرة البحث العلمي والعلوم الطبية.

• برنامج " هوس التجميل" 2.

• اليوم العالمي لسرطان الثدي.

• دورة التغذية الصحية لألطفال.

• " التدخين ومرض السكري" بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكرى.

• اليوم العالمي لغسل اليدين (كيفية تعقيم وغسل اليدين).

• كيفية الوقاية من االمراض المعدية في اليوم العالمي لمكافحة العدوى.

• "التغذية السليمة لألطفال".

• اليوم العالمي لمكافحة العدوي.

تابع: البرامج التدريبية لكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط
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البرامج التدريبية لكلية العلوم واآلداب بالمجاردة

إجمالي عدد البرامج

30
إجمالي عدد المستفيدين

1906
إجمالي عدد الساعات

42
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• أساسيات استخدام أدوات نظام إدارة التعلم (البالك بورد). 

• ملتقى الطالبات المستجدات"(التعرف على أدوات البالك بورد).

• شرح استخدام اساسيات القوقل درايف.

• اساسيات تصميم صفحات االنترنت.

• تصميم وإصدار الشهادات باستخدام القوقل درايف.

.QM على المقررات اإللكترونية: المعيار السابع والثامن لحصول المقررات على (QM) .تطبيق متطلبات الجودة •

• فن ادارة الوقت.

• تطبيق المعيار األول والثاني للحصول على QM للمقررات.

• Computer Network (CCNA).

.QM المعيار الثالث والرابع من معايير •



الفئات المستهدفة من البرامج

• الخريجين والخريجات وطالب الدراسات العليا.
 • الخريجين والمتوقع تخرجهم.

 • QMالمعيار الخامس والسادس من معايير .

• تطبيق معايير الجودة في تصميم مقررات التعلم اإللكتروني خطوة بخطوة.

• ندوة تخصصية.

• أثر الجودة في الحياة الجامعية.

• أساسيات طرق تدريس اللغة اإلنجليزية.

• Time management which helps student's for preparing for exams.

• الفكرة البحثية.

• اساسيات تصميم صفحات االنترنت.

• أبجد هوز.

• مهارات االتصال.

• Improving English language for the novices.

• How to write and publish research paper in international journal.

• Grappling stress.

• Workshop on peer training.

• أساسيات إعداد خطة البحث العلمي.

• االقتباس العلمي انواعه وشروطه وضوابطه.

• Importance of recycling books.

• طريقة كتابة المراجع العلمية.

• الوعي الصحي ومقاومة األمراض.

• الترجمة بسهولة.

تابع: البرامج التدريبية لكلية العلوم واآلداب بالمجاردة
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الفئات المستهدفة من البرامج

• جميع فئات المجتمع.

• اسلوب الحياة وتنشيط الذاكرة.

.Microsoft Word كتابة السيرة الذاتية باستخدام برنامج •

• دورة األمانة وأثرها في المجتمع.

• مهارات تطوير الذات.

• Application for a Higher Education.

• الشـمـس فوائدها واضرارها وعالقتها بالتغيير المناخي.

• The Rules of Mastering Reading Skills.

• التعليم المدمج.

• اهم المعلومات والمبادئ المتعلقة بأساسيات الحاسوب.

• اهم البرامج التي تحب معرفتها في حزمة اوفيس

 .(Excel Basics) اهم البرامج التي تحب معرفتها في حزمة اوفيس •

• كيف ابتكر.

• كل ما تريد معرفته من اسرار االنترنت.

• تعليم اساسيات تصميم المواقع للمبتدئين.

Microsoft Word .كتابة السيرة الذاتية باستخدام برنامج •

• اهم المعلومات والمبادئ المتعلقة بأساسيات الحاسوب.

• اهم البرامج التي تحب معرفتها في حزمة اوفيس (اساسيات الوريد والبوربوينت واساسيات اإلكسل.

• برامج الحماية – أنواعها -تثبيتها – فحص الكمبيوتر او الملف.

• كل ما تريد معرفته عن أسرار االنترنت.

• ادرس بذكاء وليس بجهد.

• تعليم اساسيات تصميم المواقع للمبتدئين.

• بناؤنا األصدقاء. 

• استثمار الوقت.

• اهمية اللغة اإلنجليزية.

• كيف تزيد من دافعيتك نحو تعلم اللغة اإلنجليزية.

البرامج التدريبية كلية العلوم واآلداب برجال المع

إجمالي عدد البرامج

25
إجمالي عدد المستفيدين

5502
إجمالي عدد الساعات

50
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• الخرائط الذهنية.

• مستقبل الترجمة في التعليم الجامعي.

• الكيمياء الخضراء.

• التعليق على رسالة األصول الثالثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا تعالى.

• أهمية الرياضيات في علم النفس.

• إتقان اإلنجليزية كمدخل للتفوق العلمي.

• دور الذكاء االصطناعي خالل جائحة كورونا.

• دورة في شرح كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقالني.

• المهارات الالزمة الجتياز امتحان القدرات للجامعيين.

• كيمياء الدم.

البرامج التدريبية لكلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة

إجمالي عدد البرامج

10
إجمالي عدد المستفيدين

352
إجمالي عدد الساعات

32
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البرامج التدريبية لكلية العلوم واآلداب بمحايل عسير

إجمالي عدد البرامج

33
إجمالي عدد المستفيدين

1156
إجمالي عدد الساعات

62

��

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبات الكلية الطالبات.
• فئات من المجتمع.

• طالبات وخريجات قسم الكيمياء



��

• استخدام البالك بورد.

• أن تعرف الطالبة تحليل النصوص اللغوية. 2.

  •" صناعة المعجم الحديث".

• " صناعة اللغة ودورها في النمو المجتمعي ".

• كيف تكتب بحثا أو رسالة.

• أثر التحرير اللغوي في النمو االقتصادي.

• من مقتضيات التواصل اللغوي للضبط المجتمعي.

• سرطان القولون مسبباته وأعراضه.

• مهارات التواصل الفعال.

• اللقاء التعريفي للمستجدات.

• عادات تدمر الحياة األسرية.

• كيف تخطط لمستقبلك.

• الطاقة المتجددة وطرق تخزينها.

• مهارات التفوق األكاديمي.

• مهارات التكيف الوظيفي.

• التهيئة النفسية لالختبارات.

• االدارة اللوجستية وادارة المشروعات.

• االدارة المالية في مشروعات االعمال.

• تمثالت المرأة في خطاب خادم الحرمين الشريفين عند توليه الحكم.

• اللغة العربية واستراتيجيات التواصل.

• اإلرشاد األكاديمي المفتوح لطالبات قسم اللغة العربية.

• اللغة العربية واستراتيجيات التواصل.

• شذرات من القرآن والسنة توضح اإلعجاز العددي في لغة الضاد.

• لقاء تعريفي للطالبات المستجدات بقسم اللغة العربية.

• عالمية اللغة العربية بين الحلم والواقع.

• عالمات الترقيم وداللتها.

• طريقة كتابة المعادالت الرياضية بالوورد.

• مهارات الحاسب العامة.

• اتخاذ القرار.

• الحصول على قبول أكاديمي في الجامعات األمريكية والبريطانية.

.English in Action مسابقة •

• ملتقى االبتعاث.

• النفس المطمئنة.

تابع: البرامج التدريبية لكلية العلوم واآلداب بمحايل عسير
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• لغة البرمجة في البايثون.

• لسنشد عضدك بأخيك.

• كيف تعزز مناعتك.

• قسمة التركات.

• تعرفي على مضادات األكسدة في جسم االنسان.

• أهم استراتيجيات المقابلة الشخصية.

• سوء التغذية مفاهيم وحلول.

• السالمة في المعامل.

البرامج التدريبية لكلية العلوم واآلداب تنومة

إجمالي عدد البرامج

1
إجمالي عدد المستفيدين

200
إجمالي عدد الساعات

9
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الفئات المستهدفة من البرامج

• جميع فئات المجتمع.

البرامج التدريبية لكلية العلوم واآلداب ظهران الجنوب

إجمالي عدد البرامج

47
إجمالي عدد المستفيدين

1488
إجمالي عدد الساعات

91
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الفئات المستهدفة من البرامج

• جميع فئات المجتمع.
• اعضاء هيئة التدريس.

• طالب طالبات ومنسوبي الكلية.
• الخريجين والخريجات.

تابع: البرامج التدريبية لكلية العلوم واآلداب بمحايل عسير

��



• مهارات تجويد القرآن الكريم.

الشخصية اإليجابية في بيئة العمل.

أهم استراتيجيات المقابلة الشخصية الناجحة.

مهارات الكتابة االحترافية باللغة االنجليزية في مجال األعمال والريادة والمراسالت التجارية.

.High speed data network

إعداد الحقيبة التدريبية.

التدخين وأضراره.

.Elearning

فن التخاطب باللغة اإلنجليزية.

العفو والتسامح.

مهارات التعامل مع االختبارات.

.Network security

األبعاد التربوية الستخدام االنترنت.

تطبيقات قاعدة المشقة تجلب التيسير.

أحصاه هللا ونسوه.

.British Vs. American English

البحث في المصادر االلكترونية لطالب العلوم الشرعية.

.Microsoft office

مهارات اإلدارة الرقمية المطلوبة حديثا في سوق العمل.

المشكالت األسرية وآثرها على التحصيل الدراسي.

االحتباس الحراري الخطر القادم.

فن التعامل مع اآلخرين.

.Developing Writing Skills for ESL Students

كيف تكون قائدا ناجحا.

حماية والتزام لمواجهة فيروس كورونا.

استراتيجيات تنظيم الوقت وأثرها على التفوق الدراسي.

spss تحليل درجات مقرر دراسي شعبة واحدة أو مقرر متعدد الشعب باستخدام برنامج

مهارات االتصال الشخصي.

تنظيم الوقت في ظل الضغوط.

المخدرات (اإلدمان -اآلثار- المضاعفات - خطوات العالج).

.English Conversation for Beginners

كيف تكتب مقترح بحثي في اللغويات التطبيقية.

كتابة السيرة الذاتية.

التخطيط الشخصي والمهني.

تابع: البرامج التدريبية لكلية العلوم واآلداب ظهران الجنوب
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• فعالية وحدة الدعم واإلرشاد المهني.

البرامج التدريبية لكلية علوم الحاسب

إجمالي عدد البرامج

1
إجمالي عدد المستفيدين

46
إجمالي عدد الساعات

4
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الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب وطالبات الكلية

الفئات المستهدفة من البرامج

• المحتاجين.
• عضوات هيئة التدريس.

• طالب والطالبات الكلية.
• جميع شرائح المجتمع.
• الخريجين والخريجات.

• المعيار الخامس والسادس من معاييرQMتطوير مهارات الذات والبحث عن وظائف مناسبة.

• اآلثار التربوية التي تعود على الفرد واألسرة والمجتمع من الصحبة الصالحة.

• العادات العشر للشخصية الناجحة.

• حماية الوطن واجب ديني ووطني.

• 180 درجة من التغيير الشخصي واألكاديمي.

• معا لنكون مع المهرة بالقرآن.

تابع: البرامج التدريبية لكلية العلوم واآلداب ظهران الجنوب
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إحصائية برامج المسؤولية المجتمعية والتطوع 

• كافة فئات المجتمع.
• منسوبو جامعة الملك خالد.

• االشخاص ذوي اإلعاقة.
• منسوبو جمعية آباء لرعاية األيتام.

• منسوبو مركز التأهيل الشامل بأبها.
• مرضى مستشفي خميس مشيط للوالدة واألطفال.

• منسوبو إدارة تعليم عسير 
• الباحثون والمثقفون والمهتمين بتاريخ وحضارة العرب والجزيرة.

• مرضى مستشفى بللسمر العام.
• حرس الحدود.

• المهمين بريادة األعمال.

الفئات المستهدفة

إجمالي عدد
 البرامج

إجمالي 
عدد الجهات

16823

إجمالي 
عدد الساعات

إجمالي 
عدد المستفيدين

254829829

��



المسؤولية المجتمعية والتطوع إلدارة اإلعالم والعالقات العامة

إجمالي عدد البرامج

1
إجمالي عدد المستفيدين

4000
إجمالي عدد الساعات

2
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• لقاء إعالمي عن الصحة والصوم في رمضان.

��

الفئات المستهدفة من البرامج

• جميع فئات المجتمع.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لعمادة التطوير والجودة

إجمالي عدد البرامج

3
إجمالي عدد المستفيدين

65
إجمالي عدد الساعات

12
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الفئات المستهدفة من البرامج

• اعضاء هيئة التدريس.
• منسقي الجودة.

• االطار الوطني للمؤهالت 2020.

• استخدام البلو برنت للتحقق من استيفاء مخرجات التعلم للمقرر الدراسي (باللغة العربية).

• Course blueprint.

المسؤولية المجتمعية والتطوع  لعمادة القبول والتسجيل

إجمالي عدد البرامج

3
إجمالي عدد المستفيدين

2160
إجمالي عدد الساعات

9



الفئات المستهدفة من البرامج

• الطالب والطالبات.

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع.

• التعريف بآليه القبول في محافظه المجاردة.

• التعريف بآليه القبول في أبها.

• التعريف بآليه القبول في محافظه احد رفيدة.

تابع: المسؤولية المجتمعية والتطوع  لعمادة القبول والتسجيل
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• مبادرة إفطار صائم للعام.

• مبادرة زيارة فريق قادرون التطوعي لمركز ذوي األشخاص واالعاقة.

• مبادرة التشجير في بعض مرافق الجامعة.

• مبادرة زيارة فريق قادرون التطوعي لمركز التوجيه واإلرشاد بالجامعة.

• مبادرة تطوعية للتوعية عن سرطان الثدي في اليوم العالمي لمرض سرطان الثدي.

• مبادرة زيارة فريق قادرون التطوعي لمركز التأهيل الشامل.

• تنظيف وتعقيم مصليات جامعة امللك خالد بالشطر النسائي.

• إشراقات نبوية.

• رتبي حياتك.

• همسات إيمانية.

• صالتنا حياتنا.

• مبادرة نحو صحة أفضل1 (التغذية ).

• نحو صحة أفضل2 (حياتنا أجمل بال تدخين).

• مبادرة نشعر بكم (التعامل مع الصم والبكم).

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

إجمالي عدد البرامج

14
إجمالي عدد المستفيدين

2050
إجمالي عدد الساعات

39
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الفئات المستهدفة من البرامج

• جميع فئات المجتمع .

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية األعمال

إجمالي عدد البرامج

 3
إجمالي عدد المستفيدين

30
إجمالي عدد الساعات

240
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نا
• خدمات استشارية.ع

• فعالية صحتك تهمنا.

• فعالية كوفي بريك.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية االقتصاد المنزلي

إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد البرامج

770 21
إجمالي عدد الساعات

581

ج
ام
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• تنظيم وتنسيق الملفات االجتماعية.

• تحكيم اعمال الطالبات في األولمبياد الثقافي السابع بجامعة الملك خالد.

• المشاركة ضمن فعاليات معرض الفنون الجميلة.

• مبادرة تطوعية لتوزيع هدايا رمضانية.

• مبادرة تطوعية لتوزيع هدايا العيد توزيع هدايا العيد لعامالت النظافة بالكلية.

• مبادرة تطوعية لمراقبة القاعات اإللكترونية بالكلية.

• مبادرة تطوعية لتوزيع وجبات إفطار للصائمين.

• توزيع سالل غذائية.

• مسيرة اليوم الوطني91.

• مبادرة توزيع هدايا اليوم الوطني 91.

• المشاركة في احتفال اليوم الوطني.

• معرض أعمال الطالبات الموهوبات.

• مبادرة تطوعية لتنظيف وتعقيم المصليات.

• مبادرة تطوعية لتنظيم والمشاركة في أعمال فعالية زيارة اسر جمعية آباء.

• مبادرة تطوعية إلعداد توزيعات.

• مبادرة تطوعية للتشجير.

��



الفئات المستهدفة من البرامج

• نزيالت وإداريات السجن.

• كافة فئات المجتمع.

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع.

• مبادرة تطوعية لتوزيع كسوة الشتاء

• مبادرة تطوعية لتوزيع هدايا رمضانية

• حملة التشجير بجامعة الملك خالد.

• حملة التوعية بسرطان الثدي.

• اليوم العالمي للغذاء.

تابع: المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية االقتصاد المنزلي
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• فاعلية االحتفال باليوم الوطني الـ 91"هي لنا دار".

• اليوم العالمي للمعلم 5 أكتوبر 2021.

• اليوم العالمي للصحة النفسية.

(ذكرى  البالد  الحكم في  مقاليد  آل سعود  العزيز  عبد  الملك سلمان  الشريفيين  الحرمين  خادم  تولي  بذكرى  االحتفاء   •

البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين).

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية التربية

إجمالي عدد البرامج

4
إجمالي عدد المستفيدين

513
إجمالي عدد الساعات

13
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المسؤولية المجتمعية والتطوع للكلية التطبيقية بخميس مشيط

إجمالي عدد البرامج

3
إجمالي عدد المستفيدين

365
إجمالي عدد الساعات

110

��



الفئات المستهدفة من البرامج

• جميع طالب وطالبات جامعة الملك خالد.
• طالبات الكلية التطبيقية بخميس مشيط.

• األمهات. 

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالبات الكلية.

تابع: المسؤولية المجتمعية والتطوع للكلية التطبيقية بخميس مشيط

ج
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• مبادرة بيئتنا مسؤوليتنا.ع

• برنامج وبالوالدين احسانا.

• برنامج قمم شامخه وشيم شامخه.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية التمريض بخميس مشيط

إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد البرامج

441 7
إجمالي عدد الساعات

21
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المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية الشريعة وأصول الدين

إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد البرامج

3385 20
إجمالي عدد الساعات

40

• التوعية بسرطان الثدى - الكشف المبكر لسرطان الثدى.

• اليوم العالمى للصحة النفسية - ادارة وتنظيم الوقت وضغوط العمل.

• اليوم العالمى للتوحد - االطفال ذوى التوحد.

• اليوم العالمى للدرن - الدرن فى المملكة العربية السعودية.

.Entrepreneurship اليوم العالمى للتمريض •

.Advance Treatment Modalities for D M - اليوم العالمى للسكر •

• يوم الصحة العالمى - دورة عن االسعافات االولية.

��



الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع.

• طالبات الكليات.

• مرافئ السعادة (2) الطمأنينة والسالم النفسي.

• مدارسة كتاب شرح حلية طالب العلم للشيخ العثيمين رحمه هللا (7).

• رتبي حياتك.

• إشراقات نبوية.

• نبضات أسرية.

• فبهداهم اقتده.

• همسات إيمانية.

• غراس القيم.

• معراج القلوب.

• صالتنا حياتنا.

• افكار تصنع الحياة.

• مسؤوليتي في الفضاء الرقمي.

• صيام قلب / رمضان فرصة للتغيير.

• هل أنِت مستعدة للمنافسة / بناء القيم في رمضان.

• شرح كتاب األصول من علم األصول البن عثيمين رحمه هللا.

• فقه النوازل المعاصرة.

• اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم.

• غريب القرآن.

• عشر ذو الحجة غنيمة وأجر) خير أيام الدنيا.

• عشر ذو الحجة غنيمة وأجر) وظائف العشر.

تابع: المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية الشريعة وأصول الدين
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الفئات المستهدفة من البرامج

• جميع منسوبي الجامعة .
• كافة فئات المجتمع بالمنطقة.

• المرضى.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية الطب

إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد البرامج

254 4
إجمالي عدد الساعات

62
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المسؤولية المجتمعية والتطوع كلية العلوم االنسانية

إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد البرامج

619 5
إجمالي عدد الساعات

14

• استشارات طبية مجانية في اليوم الوطني 91 ضمن فعاليات اليوم الوطني.

• قافلة بادية الحريضة الصحية.

• الخدمات العالجية.

• تقديم الخدمات الصحية.

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالبات وطالب الكلية.
• الخريجين.

• كافة فئا المجمع.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية الصيدلة

إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد البرامج

500 3
إجمالي عدد الساعات

15
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• برنامج التعلم بالممارسة في الصيدلية الخارجية بمستشفى عسير المركزي.

• حملة "التثقيف الدوائي".

• يوم المهنة الصيدلي 2022.

��



• ماراثون الرياضة.

• برنامج " هوس التجميل 2.

• ندوه صحية لتفعيل اليوم العالمي لسرطان الثدي بجمعية مطمئنة بالقسم النسائي بأبها.

• رياضة المشي ( كات ووك  ).

• معرض الفنون.

• فعالية صحة الجسم.

• اسنانك صحة وجمال.

• معرض صحة الجسم والطفل.

• برنامج توعوي عن اضرار المخدرات.

• ندوه عن " التدخين ومرض السكري" بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكرى.

• ندوة صحية عن "هشاشة العظام والوقاية منها" بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام.

• كشته شتوية (شبابيك).

• برنامج يوم رياضي (تحدي خطواتي).

• يوم التأسيس.

• ندوة صحية عنوانها أسلوب الحياة الصحية.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط

إجمالي عدد البرامج

21
إجمالي عدد المستفيدين

5375
إجمالي عدد الساعات

70

الفئات المستهدفة من البرامج

• معلمات المدرسة واالداريات والطالبات.

• منسوبي جامعة الملك خالد.

• الباحثون والمثقفون والمهتمون بتاريخ وحضارة العرب والجزيرة العربية.

• العرب والجزيرة العربية في المصادر األدبية البيزنطية من القرن السابع الميالدي إلى القرن الحالي.

• اللجنة العلمية لتنفيذ المرحلة األولى من مشروع (مصادر التراث السرياني وحضارة العرب والجزيرة العربية).

• التعريف باستراتيجية تطوير منطقة عسير.

• برنامج (العودة االمنة).

• تقييم مقومات السياحة االستشفائية بمنطقة عسير.

تابع: المسؤولية المجتمعية والتطوع كلية العلوم االنسانية
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تابع: المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية العلوم الطبية التطبيقية

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم الطبية التطبيقية بتهامة

إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد البرامج

777 10
إجمالي عدد الساعات

27
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نا
• برنامج الربو ضمن مبادرة / التوعية الصحية المتكاملة.ع

• برنامج أمراض ضغط الدم ضمن مبادرة / التوعية الصحية المتكاملة.

• برنامج األنيميا المنجلية ضمن مبادرة / التوعية الصحية المتكاملة.

• برنامج هشاشة العظام +الفشل الكلوي ضمن مبادرة / التوعية الصحية المتكاملة.

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبات وطالبات الكلية.
• جميع فئات المجتمع

 • زوار المول.
• طالبات واعضاء هيئه التدريس بكلية الهندسة.
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• اليوم العالمي للسرطان.

• اليوم العالمي للسمنة.

• الطفل السليم.

• اليوم العالمي للصحة.

• اليوم العالمي للتدخين.

• صحة الطفل.

��
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• حملة فحص وعالج 91 مريض.

• حملة توعويه بمرض األنيميا المنجلية.

• اليوم العالمي لألشعة.

• االحتفال باليوم العالمي للجودة.

• اليوم العالمي للتأتأة.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها

إجمالي عدد البرامج

5
إجمالي عدد المستفيدين

1600
إجمالي عدد الساعات

276
ج
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ع

الفئات المستهدفة من البرامج

• جميع فئات المجتمع.

• طالبات المجمع.

• الطالبات بالكلية.

• وطالبات المرحلة الثانوية ومنسوبات المدرسة.

الفئات المستهدفة من البرامج

• مجتمع منطقة عسير.

• منسوبي الجامعة.

• برنامج صحة الفم ضمن مبادرة / التوعية الصحية المتكاملة.

• برنامج صحة الكلى ضمن مبادرة / التوعية الصحية المتكاملة.

• برنامج اليوم العالمي للتوحد.

• مدونة البحث العلمي.

• اإلسعافات األولية.

• اليوم العالمي لسرطان الثدي.

تابع: المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم الطبية التطبيقية بتهامة
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الفئات المستهدفة من البرامج

• طالبات التعليم العام والجامعي.
• جميع أفراد المجتمع.

• موظفات القطاع الصحي.

• الخريجات.
• أعضاء هيئة التدريس.
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• مبادرة إعداد مبرمجي المستقبل.

• برنامج تجربة التدريس لخريجات كلية العلوم واآلداب بالمجاردة.

• حملة التبرع بالدم.• الترجمة الطبية.

• الغزو اإللكتروني.

• التطوير االداري في تحسين االداء الوظيفي وأثره على الجودة.

• ملتقى شغف النسائي الثاني.

• تقديم حفل افتتاح مهرجان المجاردة تحت شعار (قمم وشيم).

• التحكيم بجائزة سمو األمير تركي بن طالل آل سعود للتميز واالبداع في دورتها الثانية.

• فطورك علينا.

• نعود بحذر.

• التثقيف واإلرشاد.

• موقع المرشد السياحي في محافظة المجاردة.

• مسابقة رئيس جامعة الملك خالد للبرمجة في نسختها الثانية.

• اللقاء التعريفي الخاص بأقسام الكلية.

.English in Action التحكيم بمسابقة •

.ICPC البرمجة التنافسية •

• مهرجان العسل العاشر لعام 1443ه بمحافظة المجاردة.

• طرق البحث وانواع التخصصات في الرياضيات.

• خيمة شتاء.

• منجزة.

• تطبيقات متقدمة لبرنامج مايكروسوفت اكسل.

• االسبوع الوطني لإلبداع والموهبة 2022.

• الدورة التأسيسية في التعلم اإللكتروني.

• الملتقى العلمي األول بكلية العلوم واآلداب بالمجاردة.

• سفيرة معرض جائزة سمو األمير تركي بن طالل بن عبد العزيز آل سعود للتميز واالبداع.

• لبيه ياوطن لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية العلوم واآلداب بالمجاردة

إجمالي عدد البرامج

27
إجمالي عدد المستفيدين

6044
إجمالي عدد الساعات

944
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الفئات المستهدفة من البرامج

• مرضى مستشفى بلسمر العام.

الفئات المستهدفة من البرامج

• الموظفين و العمال و الفنين بالكلية.

•جميع فئات المجتمع. 

•  طالبات المرحلة الثانوية.

• اسعاد المرضى.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية العلوم واآلداب بتنومة
إجمالي عدد البرامج

1
إجمالي عدد المستفيدين

40
إجمالي عدد الساعات

2
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المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية العلوم واآلداب برجال ألمع
إجمالي عدد البرامج

5
إجمالي عدد المستفيدين

246
إجمالي عدد الساعات

24
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الفئات المستهدفة من البرامج

• حرس الحدود.

• طالب الثانوية بالمدرسة.

• المحتاجين.

• سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية.

• اآلثار الصحية واالجتماعية للتدخين على الفرد والمجتمع.

• كسوة الشتاء.

• مشروع حفظ النعمة.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب

إجمالي عدد البرامج

4
إجمالي عدد المستفيدين

161
إجمالي عدد الساعات

4
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• العمل التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

• يوم التشجير.

• يوم النظافة.

• اللقاء االرشادي التعليمي المهني االفتراضي لطالبات المرحلة الثانوية.

• مبادرة عيش االنجليزية.
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المسؤولية المجتمعية والتطوع لمركز الموهبة واالبداع

إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد البرامج

113 1
إجمالي عدد الساعات

3
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• الريادية في المشروعات الصغيرة.ع

• ُكتيب (إدارة العودة إلى المدرسة نفسيًا في ظل كورونا).

• المرجع المنمذج لصياغة الحالة النفسية وفق النموذج البيولوجي نفسي – اجتماعي.

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب وطالبات الثانوي.

الفئات المستهدفة من البرامج

• جميع أفراد المجتمع.
• المهتمين بريادة االعمال.

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـمعهد البحوث والدراسات االستشارية

إجمالي عدد المستفيدينإجمالي عدد البرامج

200 2
إجمالي عدد الساعات

4
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الفئات المستهدفة من البرامج

• الطالب والطالبات الكليات.

ج
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• برنامج اإلثراء التقني.ع

المسؤولية المجتمعية والتطوع لـكلية علوم الحاسب

إجمالي عدد البرامج

1
إجمالي عدد المستفيدين

121
إجمالي عدد الساعات

36



تم بحمد اهللا





جامعـة الملـك خـالد
King Khalid University


