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معالي وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
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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

��

الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده        وبعد:
األكاديمي  النشاط  على  دورها  يقتصر  ال  حيث  المرموقة  السعودية  الجامعات  إحدى  ٌتعّد  خالد  الملك  جامعة  فإن 
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 
أماكن  في  ومقيمين  مواطنين  من  المجتمع  شرائح  جميع  إلى  الوصول  خالل  من  وذلك  2030م  رؤية  عبر  السعودية 
وجودهم مما ُيعُد واجًبا دينًيا ووطنًيا امتثاًال لتوجيهات قيادتنا السعودية الرشيدة والذي تحققت ثمراته المباركة في 
استجابة المواطنين والمقيمين الذين تفاعلوا بإيجابية مع برامج وفعاليات وأنشطة عمادة خدمة المجتمع 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 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 رئيس جامعة الملك خالد

��
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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 

��

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، من خالل 
كوادر مؤهلة، وبيئة عمل جاذبة، وتقنيات متطورة، وشراكات استراتيجية فاعلة، واالستثمار األمثل للموارد البشرية 
االستشارات)، وتفعيل مشاريع   • الخبرة  بيوت   • التدريب   ) للمجتمع من خالل  استشارية  وتقديم خدمات   ، بالجامعة 
للعمادة،  ثابتة  مالية  موارد  إليجاد  والسعي  وتنويعها،  المجتمعية  الخدمات  وتحسين  والخارجية،  الداخلية  التوأمة 

وتوفير البنية التحتية بما يتماشى مع أساليب التعليم والتدريب الحديثة.
وتقوم 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 وإبرام العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتفعيل عدد من الشراكات التدريبية والتعليمية واإلرشادية 
والتعليم المستمر والخدمات االستشارية، وليستفيد المجتمع من قدرات وإمكانات الجامعة في مختلف تخصصاتها، 
والعسكرية،  المدنية  القطاعات  مختلف  في  المحاضرات  من  العديد  تقديم  على  عالوة  عسير،  منطقة  أرجاء  كل  في 
وتقنيات  جاذبة  عمل  وبيئة  مؤهلة  كوادر  خالل  من  والبرامج  والدورات  األنشطة  من  العديد  تنفيذ  في  والمشاركة 
المجتمع  قدرات  لتنمية  وتنويعها  المجتمعية  الخدمات  فعالية  وتحسين  فاعلة  استراتيجية  وشراكات  متطورة 

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.

 أ.د. عمر علوان عقيل 

كلمة عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

��



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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• اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وشركة التقنية المباركة (التحول التقني).
• اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وأمانة منطقة عسير.

• اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وجمعية مطمئنة بمنطقة عسير.
• اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد ورابطة عسير الخضراء.

• اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد عفت.

اتفاقيات التعاون

الدراسات واالتفاقيات ومكاتب الخبرة واالستشارات

مدة االتفاقيات
• سنة

• سنتان
• ثالث سنوات

5
تجديد االتفاقيات

• تتجدد تلقائيًا 
• بطلب أحد الطرفين

اجمالي عدد االتفاقيات 

• ثقة لالستشارات التربوية.
• ارتقاء لالستشارات البحثية.

• اتقان االستشاري لتعليم اللغات.
• إدارة المخاطر وتطوير التقارير وإعادة الهيكلة والتحقيقات المحاسبية.

• مستشار الجودة والتميز.

مكاتب الخبرة االستشارية
إجمالي عدد المكاتب 
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إحصائية عامة للسجل

إجمالي 
عدد البرامج 

إجمالي 
عدد الساعات 

إجمالي 
عدد الجهات 

1295658081

إجمالي 
عدد المستفيدين 

إجمالي عدد 
الدراسات االستشارية

إجمالي عدد 
اتفاقيات التعاون 

288947255

إجمالي عدد مكاتب
 الخبرة االستشارية 

إجمالي عدد 
الدبلومات التطبيقية

56
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• اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وشركة التقنية المباركة (التحول التقني).
• اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وأمانة منطقة عسير.

• اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وجمعية مطمئنة بمنطقة عسير.
• اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد ورابطة عسير الخضراء.

• اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد عفت.

اتفاقيات التعاون

الدراسات واالتفاقيات ومكاتب الخبرة واالستشارات

مدة االتفاقيات
• سنة

• سنتان
• ثالث سنوات

5
تجديد االتفاقيات

• تتجدد تلقائيًا 
• بطلب أحد الطرفين

اجمالي عدد االتفاقيات 

• ثقة لالستشارات التربوية.
• ارتقاء لالستشارات البحثية.

• اتقان االستشاري لتعليم اللغات.
• إدارة المخاطر وتطوير التقارير وإعادة الهيكلة والتحقيقات المحاسبية.

• مستشار الجودة والتميز.

مكاتب الخبرة االستشارية
إجمالي عدد المكاتب 
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إحصائية البرامج واألنشطة

• منسوبو جامعة الملك خالد.
• منسوبو إدارة التعليم بعسير.

• منسوبو الجمعيات الخيرية بمنطقة عسير.
• منسوبو الجهات الحكومية بمنطقة عسير.

• منسوبو مؤسسة البريد السعودي بمنطقة عسير. 
• منسوبات كلية الغد االهلية للعلوم الصحية للبنات بمنطقة عسير. 

• منسوبو ادارة شرطة منطقة عسير
• منسوبو شركة االتصاالت السعودية بمنطقة عسير.

• منسوبو الغرفة التجارية بمنطقة عسير. 
• رجال الدفاع المدني بمنطقة عسير. 

• األسر المنتجة بمنطقة عسير.

الفئات المستهدفة

إجمالي عدد
 البرامج

إجمالي 
عدد الجهات

48121

إجمالي 
عدد الساعات

إجمالي 
عدد المستفيدين

209034871

��

• العوامل المؤثرة في اسعار العقارات في منطقة عسير والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

• وسائل المحافظة على سرية الوثائق والمحفوظات في االجهزة الحكومية بين الواقع وتحديات المستقبل.

• قياس وتقييم االداء الحكومي في منطقة عسير.

• مستجدات الصلح في القتل العمد " الواقع والمشروعية ".

• دراسة في تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد.

• دراسة تقويم برامج التعليم الموازي بجامعة الملك خالد.

• دراسة مشروع إنشاء صندوق التكافل االجتماعي بجامعة الملك خالد.

• واقع العالقات التنظيمية بين إدارة الجامعة وكليات البنات بجامعة الملك خالد واستراتيجية تطويرها.

• دراسة تشخيصية وتقييمية لواقع التعليم اإللكتروني في جامعة الملك خالد.

• االعالم الجديد في المجتمع السعودي الواقع • التأثير • سبل التعامل (دراسة ميدانية).

• الكتاب التوثيقي لجامعة الملك خالد (تم تقديمه كإهداء لسمو أمير المنطقة).

• وسائل التواصل االجتماعي مالها وما عليها واثرها األمني واألخالقي (رؤية نظرية ودراسة ميدانية).

• دراسة جريمة االبتزاز وأثارها االجتماعية في المجتمع السعودي.

• دراسة مظاهر االنحراف السلوكي لدى طالب جامعة الملك خالد وسبل عالجها.

• دراسة دور األنشطة الطالبية في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طالب جامعة الملك خالد.

• الفكر الغالي المعاصر.

• قياس رضا طالب جامعة الملك خالد للخدمات الجامعية.

• دراسات الخطة االستراتيجية: معوقات تنفيذ الخطة االستراتيجية • دور التخطيط االستراتيجي • إدارة الخطة االستراتيجية.

• عملية تحسين اتخاذ القرار Data Mining في األجهزة الحكومية.

• دراسة تطوير الهيكل االداري والتنظيمي بجامعة الملك خالد.

• البرامج المشتركة: تطوير السياسات والبرامج األكاديمية واالدارية • مدى احتياج طلب الطالب لمقرر مهارات الحياة.

• دراسة التنمية االقتصادية المتوازنة.

• إنشاء مركز األمير فيصل بن خالد للجودة.

• اآلثار الناتجة عن األزمة الحالية للحد الجنوبي.

• مؤشرات الفساد اإلداري " المظاهر واألسباب ".

الدراسات لمعهد البحوث والدراسات االستشارية

إجمالي عدد الدراسات

25 

سة
درا

 ال
ن

وا
عن

��



إحصائية البرامج واألنشطة

• منسوبو جامعة الملك خالد.
• منسوبو إدارة التعليم بعسير.

• منسوبو الجمعيات الخيرية بمنطقة عسير.
• منسوبو الجهات الحكومية بمنطقة عسير.

• منسوبو مؤسسة البريد السعودي بمنطقة عسير. 
• منسوبات كلية الغد االهلية للعلوم الصحية للبنات بمنطقة عسير. 

• منسوبو ادارة شرطة منطقة عسير
• منسوبو شركة االتصاالت السعودية بمنطقة عسير.

• منسوبو الغرفة التجارية بمنطقة عسير. 
• رجال الدفاع المدني بمنطقة عسير. 

• األسر المنتجة بمنطقة عسير.

الفئات المستهدفة

إجمالي عدد
 البرامج

إجمالي 
عدد الجهات

48121

إجمالي 
عدد الساعات

إجمالي 
عدد المستفيدين

209034871

��



البرامج لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

• دورة الرسم الهندسي باألوتوكاد. 

 .sap 2000 دورة النمذجة اإلنشائية للمباني الخرسانية والمنشآت المعدنية باستخدام برنامج •

• دورة إدارة بيئة العمل والتميز اإلداري. 

• دورة ادارة المشاريع االحترافية. 

• دورة التغذية السليمة لمواجهة األمراض. 

• دورة تنمية المهارات في الموارد البشرية. 

• دورة االسعافات األولية. 

• دورة اجتياز المقابلة الشخصية في العمل. 

• دورة السكرتارية الحديثة والمهارات اإلدارية. 

• دورة مهارات الطفل التوحدي قبل المدرسة. 

• دورة طرق االثبات ومهاراته.

• دورة مهارات الترافع.

• دورة مهارات صياغة اللوائح والمذكرات.

• دورة مدونة السلوك عند المحامي.

• دورة نظرية الضمان في الفقه والقانون.

• دورة األوراق التجارية.

• دورة مهارات صياغة العقود.

• دورة مدونة السلوك عند المحامي.
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الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات).

إجمالي عدد البرامج

18
إجمالي عدد المستفيدين

447
إجمالي عدد الساعات

103

��

• دورة انماط التفكير.

• دور االرشاد في تنمية الثقة بالنفس لدى طالب الجامعة.

• دورة إعادة هندسة العمليات االدارية.

• دورة مهارات االشراف التربوي الفعال.

• دورة مهارات القرن الحادي والعشرين.

• دورة تأهيلية للتدريب الميداني لطالبات قسم علم النفس.

• دورة مسرح العرائس لطفل الروضة.

• دورة المهارات اإلبداعية للمعلمة كمدخل لجودة األداء المهني في رياض األطفال.

• دورة التدريس بالحكمة.

• دورة كيف تصبحين معلمة روضة مبدعة.

• دورة تطوير مهارات طالبة رياض األطفال في كتابة وسرد وتوظيف قصص األطفال.

• دورة الصالبة النفسية لدى طالبات الجامعة.

• دورة إعداد ورقة العمل في موضوعات الحوار الطالبي.

• دورة تشخيص االمراض النفسية.

• دورة اخالقيات ممارسة مهنة المعالج النفسي.

• دورة رياض األطفال بين النظرية والتطبيق.

• دورة فنيات االرشاد المدرسي في التربية العملية.

• دورة فنيات المقابلة اإلرشادية.

• دورة الجامعة االبتكارية بين الواقع والمأمول في ظل رؤية 2030.

• دورة التعليم في المملكة ورؤية 2030.

• دورة بناء الذات والثقة بالنفس.

• دورة الضغوطات النفسية لدي طالبة المرحلة المتوسطة واستراتيجيات عالجها.

• دورة كيف تخططين مستقبلك الجامعي بطريقة ناجحة؟

البرامج  لكلية التربية 

إجمالي عدد البرامج

23

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة تدريس، طالب، طالبات). 
• منسوبو إدارة التعليم (مشرفين تربويين).

إجمالي عدد المستفيدين

1613 
إجمالي عدد الساعات

64
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البرامج لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

• دورة الرسم الهندسي باألوتوكاد. 

 .sap 2000 دورة النمذجة اإلنشائية للمباني الخرسانية والمنشآت المعدنية باستخدام برنامج •

• دورة إدارة بيئة العمل والتميز اإلداري. 

• دورة ادارة المشاريع االحترافية. 

• دورة التغذية السليمة لمواجهة األمراض. 

• دورة تنمية المهارات في الموارد البشرية. 

• دورة االسعافات األولية. 

• دورة اجتياز المقابلة الشخصية في العمل. 

• دورة السكرتارية الحديثة والمهارات اإلدارية. 

• دورة مهارات الطفل التوحدي قبل المدرسة. 

• دورة طرق االثبات ومهاراته.

• دورة مهارات الترافع.

• دورة مهارات صياغة اللوائح والمذكرات.

• دورة مدونة السلوك عند المحامي.

• دورة نظرية الضمان في الفقه والقانون.

• دورة األوراق التجارية.

• دورة مهارات صياغة العقود.

• دورة مدونة السلوك عند المحامي.

ج
ام

بر
 ال

ن
وي

نا
ع

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات).

إجمالي عدد البرامج

18
إجمالي عدد المستفيدين

447
إجمالي عدد الساعات

103

��



• ورشة لتعلم اللغة اإلنجليزية ذاتيا باستخدام الطرق الحديثة

• ورشة عمل عن االختبارات

• ورشة عمل " آفة التدخين"

• ورشة عمل " التوتر والقلق لدى الطالبات وتخطي األزمات"

• ورشة عمل "مجتمع بال ادمان"

• برنامج المحادثة باللغة اإلنجليزية

• ورشة عمل ماذا تعرفين عن االيلتس؟

البرامج لكلية اللغات والترجمة

إجمالي عدد البرامج

07

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس • طالبات • إداريات). 
• منسوبو إدارة التعليم (طالبات).

• جمعية أفياء.

إجمالي عدد المستفيدين

724
إجمالي عدد الساعات

27
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• دورة إدارة المشاريع الصغيرة.

• دورة "أساسيات البحث العلمي وطريقة كتابة البحوث".

• محاضرة قواعد األمن والسالمة في المختبر.

• دورة تقنيات الحاسب اآللي فى إدارة المشاريع.

• فعاليات اللقاء األول للفرق التطوعية.

• دورة علم الناس علمك تعلم علم غيرك.

• مبادرة من رحم األلم يولد األمل.

• الدورة الثانية "العمل التطوعي ومجاالته".

• دورة أهمية الفيتامينات والمعادن للجسم.

• "الحملة التوعوية لفحص ما قبل الزواج والوعي الصحي".

• مبادرة "أكلت يوم أوكل الثور األبيض".

• محاضرة "االنضباط المدرسي والتحصيل الدراسي وأثر ذلك على المستوى العلمي للطالبات".

البرامج لكلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة 

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات، خريجي). 
• منسوبات إدارة التعليم (طالبات).

• منسوبو الجهات الحكومية 
• منسوبو الجمعيات الخيرية.
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إجمالي عدد البرامج

12
إجمالي عدد المستفيدين

560
إجمالي عدد الساعات

38
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• ورشة لتعلم اللغة اإلنجليزية ذاتيا باستخدام الطرق الحديثة

• ورشة عمل عن االختبارات

• ورشة عمل " آفة التدخين"

• ورشة عمل " التوتر والقلق لدى الطالبات وتخطي األزمات"

• ورشة عمل "مجتمع بال ادمان"

• برنامج المحادثة باللغة اإلنجليزية

• ورشة عمل ماذا تعرفين عن االيلتس؟

البرامج لكلية اللغات والترجمة

إجمالي عدد البرامج

07

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس • طالبات • إداريات). 
• منسوبو إدارة التعليم (طالبات).

• جمعية أفياء.

إجمالي عدد المستفيدين

724
إجمالي عدد الساعات

27

ج
ام

بر
 ال

ن
وي

نا
ع

��



• دورة دقيقة تفرق.

• دورة الوقاية من االنتحار.

• دورة داء السكري.

• دورة التغذية السليمة.

• دورة مبادئ االسعافات االولية.

• دورة غراس.

• دورة اهمية وكيفية استخدام طفايات الحريق.

• دورة االرشاد المهني.

• دورة مرض االنفلونزا وتلقيح االنفلونزا.

• دورة تأثير فترة الشتاء على مناعة االنسان وتعزيز الصحة.

• ورشة عمل عن الفصول االفتراضية واالختبارات عن طريق البالك بورد.

البرامج لكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل 

إجمالي عدد البرامج

11

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالبات، طالب، أعضاء هيئة التدريس). 

إجمالي عدد المستفيدين

2002
إجمالي عدد الساعات

36
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 • دورة تدريبية مكثفة في (اللغة االنجليزية).         

 • دورة الشخصية القيادية الفعالة.

البرامج لكلية المجتمع للبنات بأبها 

إجمالي عدد البرامج

02

الفئات المستهدفة من البرامج

 • منسوبو جامعة الملك خالد (طالبات).
 • جمعية أفياء 

إجمالي عدد المستفيدين

147
إجمالي عدد الساعات

12
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• دورة االستعداد للمقابلة الشخصية.

• دورة إدارة الوقت.

• دورة الميكروسوفت أوفيس.

• دورة أخالقيات المهنة.

• دورة كتابة الورقة العلمية.

• دورة أساسيات األدوبي فوتوشوب.

• دورة الميكروسوفت أوفيس.

     • How to be a successful presenter. To provide students with major

speech skills they needed for future job .

     • Quality: Course Report Preparation.

     • General (Modern Programming Language.  

     • AANNN 26 & ALP desab FQN • eegnip & AQN • NssasseaiA.

     • Quality course: Course Specification.

     • Data science techniques.

     • Internet Secured.

البرامج لكلية العلوم واآلداب برجال ألمع

إجمالي عدد البرامج

14

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس • طالبات • إداريات • خريجات). 

إجمالي عدد المستفيدين

417
إجمالي عدد الساعات

42
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• دورة تخطيط القلب الكهربائي

البرامج لكلية التمريض بخميس مشيط

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالبات، طالب) . 

إجمالي عدد المستفيدين

55
إجمالي عدد الساعات

04

ج
ام

بر
 ال

ن
وي

نا
ع

��



• دورة دقيقة تفرق.

• دورة الوقاية من االنتحار.

• دورة داء السكري.

• دورة التغذية السليمة.

• دورة مبادئ االسعافات االولية.

• دورة غراس.

• دورة اهمية وكيفية استخدام طفايات الحريق.

• دورة االرشاد المهني.

• دورة مرض االنفلونزا وتلقيح االنفلونزا.

• دورة تأثير فترة الشتاء على مناعة االنسان وتعزيز الصحة.

• ورشة عمل عن الفصول االفتراضية واالختبارات عن طريق البالك بورد.

البرامج لكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل 

إجمالي عدد البرامج

11

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالبات، طالب، أعضاء هيئة التدريس). 

إجمالي عدد المستفيدين

2002
إجمالي عدد الساعات

36
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 • دورة تدريبية مكثفة في (اللغة االنجليزية).         

 • دورة الشخصية القيادية الفعالة.

البرامج لكلية المجتمع للبنات بأبها 

إجمالي عدد البرامج

02

الفئات المستهدفة من البرامج

 • منسوبو جامعة الملك خالد (طالبات).
 • جمعية أفياء 

إجمالي عدد المستفيدين

147
إجمالي عدد الساعات
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• دورة دراسات الجدوى

• دورة توليد االفكار للمشاريع الريادية

• دورة ومهارات االتصال والتواصل

• دورة مهارات تسويق المشروع الريادي

• دورة مهارات الحاسب اآللي - معالجة مشكلة التعثر في تعلم الحاسب اآللي

• دورة فن إدارة الوقت 

• دورة أساسيات الحاسب اآللي

• دورة أهمية دراسة علوم المحاسبة حسب رؤية 2030

• دورة أهمية تدريس ُنظم المعلومات حسب رؤية 2030

• دورة مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية

• دورة تطوير تطبيقات ويب

 • االلمام بتطورات الحاسب اآللي

• دورة إرشادات لعمل مشاريع جيدة للسوفت وير

• دورة أهمية دراسة علوم الرياضيات حسب رؤية 2030

• ورشة عمل اإلرشاد النفسي

• دورة أهمية تعلم اللغة اإلنجليزية وفقًا لرؤية المملكة 2030

• ورشة عمل األمن الفكري

• دورة أهمية تدريس علوم اإلحصاء وفقًا لرؤية المملكة 2030

• ورشة عمل رؤية المملكة 2030 وأثُرها على كليات المجتمع

• دورة كيفية إعداد أسئلة االختبارات 

• دورة في كيفية استخدام برنامج االكسيل في قياس مخرجات التعلم 

• دورة كتابة الخطابات والرسائل االدارية 

• دورة إرشادات لعمل مشاريع جيدة للسوفت 

• دورة تطوير تطبيقات ويب

• دورة أساسيات الحاسب اآللي

• دورة أهمية دراسة علوم المحاسبة حسب رؤية 2030

• دورة أهمية تدريس ُنظم المعلومات حسب رؤية 2030

• دورة فن اكتشاف وتصحيح األخطاء بالدفاتر المحاسبية

• دورة مهارات تسويق المشروع الريادي

• دورة مهارات الحاسب اآللي 

• دورة فن إدارة الوقت

• دورة كيفية إعداد أسئلة االختبارات التحصيلية

• دورة في كيفية استخدام برنامج االكسيل في قياس مخرجات التعلم

• دورة أمن المعلومات

البرامج لكلية المجتمع بخميس مشيط 

إجمالي عدد البرامج

33

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد
 (أعضاء هيئة التدريس، طالب، خريجي) . 

إجمالي عدد المستفيدين

1185
إجمالي عدد الساعات

132
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• دورة التعامل مع االختناق وتعطل المصاعد الكهربائية وطريقة خطة اإلخالء

• دورة التمييز المؤسسي لألفراد في المنظمة وتحدي الصعاب بتقنية وجودة عالية

• دورة اكتسب خبرتي بتطوير جامعتي

• دورة أمة اقرأ تقرأ

• دورات وورش وخبرات تدريس للخريجات

• دورة تدريبية لتصميم المواقع االلكترونية

• دورة تدريبية بعنوان الفيديو كونفرس

LaTeX دورة الكتابة العلمية باستخدام •

• دورة خبرات بمجال التدريس

• دورة نظم إدارة قواعد البيانات -لغات البرمجة

• دورة الهندسة التفاضلية

• دورة مقدمة في المعادالت التفاضلية

• دورة تفاضل

• دورة علم الصرف قواعد

• مسرحية • طرق بحث • قواعد

• مسرحية (كتابة ألغراض معينة• كتابة •ترجمة •قواعد •كتابة •االستماع • االستماع • مهارات التدريس)

البرامج لكلية العلوم واآلداب بالمجاردة 

إجمالي عدد البرامج

16

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (إداريين، طالبات، طالب، خريجي) 
• قياديين وقيادات 

• مرضى الطب المنزلي 
• منسوبو المستشفيات 

• أطفال متالزمة داون والتوحد

إجمالي عدد المستفيدين

817
إجمالي عدد الساعات

176 
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• دورة دراسات الجدوى

• دورة توليد االفكار للمشاريع الريادية

• دورة ومهارات االتصال والتواصل

• دورة مهارات تسويق المشروع الريادي

• دورة مهارات الحاسب اآللي - معالجة مشكلة التعثر في تعلم الحاسب اآللي

• دورة فن إدارة الوقت 

• دورة أساسيات الحاسب اآللي

• دورة أهمية دراسة علوم المحاسبة حسب رؤية 2030

• دورة أهمية تدريس ُنظم المعلومات حسب رؤية 2030

• دورة مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية

• دورة تطوير تطبيقات ويب

 • االلمام بتطورات الحاسب اآللي

• دورة إرشادات لعمل مشاريع جيدة للسوفت وير

• دورة أهمية دراسة علوم الرياضيات حسب رؤية 2030

• ورشة عمل اإلرشاد النفسي

• دورة أهمية تعلم اللغة اإلنجليزية وفقًا لرؤية المملكة 2030

• ورشة عمل األمن الفكري

• دورة أهمية تدريس علوم اإلحصاء وفقًا لرؤية المملكة 2030

• ورشة عمل رؤية المملكة 2030 وأثُرها على كليات المجتمع

• دورة كيفية إعداد أسئلة االختبارات 

• دورة في كيفية استخدام برنامج االكسيل في قياس مخرجات التعلم 

• دورة كتابة الخطابات والرسائل االدارية 

• دورة إرشادات لعمل مشاريع جيدة للسوفت 

• دورة تطوير تطبيقات ويب

• دورة أساسيات الحاسب اآللي

• دورة أهمية دراسة علوم المحاسبة حسب رؤية 2030

• دورة أهمية تدريس ُنظم المعلومات حسب رؤية 2030

• دورة فن اكتشاف وتصحيح األخطاء بالدفاتر المحاسبية

• دورة مهارات تسويق المشروع الريادي

• دورة مهارات الحاسب اآللي 

• دورة فن إدارة الوقت

• دورة كيفية إعداد أسئلة االختبارات التحصيلية

• دورة في كيفية استخدام برنامج االكسيل في قياس مخرجات التعلم

• دورة أمن المعلومات

البرامج لكلية المجتمع بخميس مشيط 

إجمالي عدد البرامج

33

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد
 (أعضاء هيئة التدريس، طالب، خريجي) . 

إجمالي عدد المستفيدين

1185
إجمالي عدد الساعات

132

ج
ام

بر
 ال

ن
وي

نا
ع

��



• دورة دراسات الجدوى

• دورة توليد االفكار للمشاريع الريادية

• دورة ومهارات االتصال والتواصل

• دورة مهارات تسويق المشروع الريادي

• دورة مهارات الحاسب اآللي - معالجة مشكلة التعثر في تعلم الحاسب اآللي

• دورة فن إدارة الوقت 

• دورة أساسيات الحاسب اآللي

• دورة أهمية دراسة علوم المحاسبة حسب رؤية 2030

• دورة أهمية تدريس ُنظم المعلومات حسب رؤية 2030

• دورة مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية

• دورة تطوير تطبيقات ويب

 • االلمام بتطورات الحاسب اآللي

• دورة إرشادات لعمل مشاريع جيدة للسوفت وير

• دورة أهمية دراسة علوم الرياضيات حسب رؤية 2030

• ورشة عمل اإلرشاد النفسي

• دورة أهمية تعلم اللغة اإلنجليزية وفقًا لرؤية المملكة 2030

• ورشة عمل األمن الفكري

• دورة أهمية تدريس علوم اإلحصاء وفقًا لرؤية المملكة 2030

• ورشة عمل رؤية المملكة 2030 وأثُرها على كليات المجتمع

• دورة كيفية إعداد أسئلة االختبارات 

• دورة في كيفية استخدام برنامج االكسيل في قياس مخرجات التعلم 

• دورة كتابة الخطابات والرسائل االدارية 

• دورة إرشادات لعمل مشاريع جيدة للسوفت 

• دورة تطوير تطبيقات ويب

• دورة أساسيات الحاسب اآللي

• دورة أهمية دراسة علوم المحاسبة حسب رؤية 2030

• دورة أهمية تدريس ُنظم المعلومات حسب رؤية 2030

• دورة فن اكتشاف وتصحيح األخطاء بالدفاتر المحاسبية

• دورة مهارات تسويق المشروع الريادي

• دورة مهارات الحاسب اآللي 

• دورة فن إدارة الوقت

• دورة كيفية إعداد أسئلة االختبارات التحصيلية

• دورة في كيفية استخدام برنامج االكسيل في قياس مخرجات التعلم

• دورة أمن المعلومات

• دورة كيف ارسم خطتي السنوية

• دورة كيف تختارين دورتك التدريبية

• دورة فصل واستخدام المستخلصات العطرية من بعض النباتات   في منطقة عسير في عالج األورام

• دورة المواد المتقدمة والنانو تكنولوجي

• دورة تحضير المركبات النانونية بطرق مختلفة وتطبيقاتها

• دورة إعداد وبناء الخطط والبرامج الدراسية

• دورة كيفية إعداد حقائب تدريبية

• دورة لماذا يفشل التدريب

Latex دورة مقدمة في عمل العروض التقديمية باستخدام برنامج •

البرامج لكلية العلوم االنسانية 

إجمالي عدد البرامج

09

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، إداريين، طالب، طالبات، خريجي)
• منسوبو إدارة التعليم (معلمات، طالبات المدارس). 

إجمالي عدد المستفيدين

200
إجمالي عدد الساعات
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• دورة مجاالت االقتصاد المنزلي، تطوير الذات.

• دورة أسس الخط العربي والزخرفة اإلسالمية.

البرامج لكلية االقتصاد المنزلي 

إجمالي عدد البرامج

02

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبات إدارة التعليم (طالبات).

إجمالي عدد المستفيدين

2916
إجمالي عدد الساعات
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• دورة القراءات

• دورة إعداد المحتوى التربوي لكتاب "تاريخ الفقه"

• ندوة التعامل مع الوباء من منظور شرعي

• دورة تدريبات على الرسم العثماني

• دورة مفاتيح تدبر القرآن الكريم

• دورة التقنيات الحديثة في خدمة القرآن الكريم

• دورة المكتبة الرقمية السعودية. 

البرامج لكلية الشريعة وأصول الدين

إجمالي عدد البرامج

07

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب). 

إجمالي عدد المستفيدين

1250
إجمالي عدد الساعات
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• دورة إرشادات لعمل مشاريع جيدة للسوفت 

• دورة تطوير تطبيقات ويب

• دورة أساسيات الحاسب اآللي

• دورة أهمية دراسة علوم المحاسبة حسب رؤية 2030

• دورة أهمية تدريس ُنظم المعلومات حسب رؤية 2030

• دورة فن اكتشاف وتصحيح األخطاء بالدفاتر المحاسبية

• دورة مهارات تسويق المشروع الريادي

• دورة مهارات الحاسب اآللي 

• دورة فن إدارة الوقت

• دورة كيفية إعداد أسئلة االختبارات التحصيلية

• دورة في كيفية استخدام برنامج االكسيل في قياس مخرجات التعلم

البرامج لكلية المجتمع للبنين بخميس مشيط

إجمالي عدد البرامج

11

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالب) . 

إجمالي عدد المستفيدين

305
إجمالي عدد الساعات
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• دورة دراسات الجدوى

• دورة توليد االفكار للمشاريع الريادية

• دورة ومهارات االتصال والتواصل

• دورة مهارات تسويق المشروع الريادي

• دورة مهارات الحاسب اآللي - معالجة مشكلة التعثر في تعلم الحاسب اآللي

• دورة فن إدارة الوقت 

• دورة أساسيات الحاسب اآللي

• دورة أهمية دراسة علوم المحاسبة حسب رؤية 2030

• دورة أهمية تدريس ُنظم المعلومات حسب رؤية 2030

• دورة مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية

• دورة تطوير تطبيقات ويب

 • االلمام بتطورات الحاسب اآللي

• دورة إرشادات لعمل مشاريع جيدة للسوفت وير

• دورة أهمية دراسة علوم الرياضيات حسب رؤية 2030

• ورشة عمل اإلرشاد النفسي

• دورة أهمية تعلم اللغة اإلنجليزية وفقًا لرؤية المملكة 2030

• ورشة عمل األمن الفكري

• دورة أهمية تدريس علوم اإلحصاء وفقًا لرؤية المملكة 2030

• ورشة عمل رؤية المملكة 2030 وأثُرها على كليات المجتمع

• دورة كيفية إعداد أسئلة االختبارات 

• دورة في كيفية استخدام برنامج االكسيل في قياس مخرجات التعلم 

• دورة كتابة الخطابات والرسائل االدارية 

• دورة إرشادات لعمل مشاريع جيدة للسوفت 

• دورة تطوير تطبيقات ويب

• دورة أساسيات الحاسب اآللي

• دورة أهمية دراسة علوم المحاسبة حسب رؤية 2030

• دورة أهمية تدريس ُنظم المعلومات حسب رؤية 2030

• دورة فن اكتشاف وتصحيح األخطاء بالدفاتر المحاسبية

• دورة مهارات تسويق المشروع الريادي

• دورة مهارات الحاسب اآللي 

• دورة فن إدارة الوقت

• دورة كيفية إعداد أسئلة االختبارات التحصيلية

• دورة في كيفية استخدام برنامج االكسيل في قياس مخرجات التعلم

• دورة أمن المعلومات

• دورة كيف ارسم خطتي السنوية

• دورة كيف تختارين دورتك التدريبية

• دورة فصل واستخدام المستخلصات العطرية من بعض النباتات   في منطقة عسير في عالج األورام

• دورة المواد المتقدمة والنانو تكنولوجي

• دورة تحضير المركبات النانونية بطرق مختلفة وتطبيقاتها

• دورة إعداد وبناء الخطط والبرامج الدراسية

• دورة كيفية إعداد حقائب تدريبية

• دورة لماذا يفشل التدريب

Latex دورة مقدمة في عمل العروض التقديمية باستخدام برنامج •

البرامج لكلية العلوم االنسانية 

إجمالي عدد البرامج

09

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، إداريين، طالب، طالبات، خريجي)
• منسوبو إدارة التعليم (معلمات، طالبات المدارس). 

إجمالي عدد المستفيدين

200
إجمالي عدد الساعات

23

ج
ام

بر
 ال

ن
وي

نا
ع

• دورة مجاالت االقتصاد المنزلي، تطوير الذات.

• دورة أسس الخط العربي والزخرفة اإلسالمية.

البرامج لكلية االقتصاد المنزلي 

إجمالي عدد البرامج

02

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبات إدارة التعليم (طالبات).

إجمالي عدد المستفيدين

2916
إجمالي عدد الساعات
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• Use of E-learning in Medical Education, College of Medicine Weekly seminar

• Flipped Classroom, College of Medicine Weekly seminar

• Medical Education Department Black Board Walk • in workshop

• Workshop for male staff regarding Blackboard

• Workshop for female staff regarding Blackboard

البرامج لكلية الطب 

إجمالي عدد البرامج

05

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالبات، طالب).

إجمالي عدد المستفيدين

195
إجمالي عدد الساعات

16
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• االيفنت الجماعي بكليات تهامة 

• دورة التخطيط الشخصي

• دورة دراسة جدوى المشروع

• مخيم ترفيهي توعوي يضم العديد من األركان كالرسم والتصوير وغيرها

• برنامج أمل ولكم نصل للتوعية بأضرار التدخين

• برنامج غراس

• دورة مهارة توكيد الذات

• دورة استراتيجية الخرائط الذهنية

• دورة صناعة النجاح

• دورة السلوك السوي وتأثيره على تحصيل الطالبة

• دورة التوعية بفايروس كورونا

البرامج لكلية المجتمع بمحايل 

إجمالي عدد البرامج

11

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالبات، طالب) 
•  األسر المنتجة.

إجمالي عدد المستفيدين

2990
إجمالي عدد الساعات

41
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• دورة التعلم االلكتروني بين النظرية والتطبيق

• دورة االستعداد للمقابالت الشخصية

• دورة اساسيات اللغة الفرنسية.

• ورشة كيفية استخدام برنامج الرسم البياني

• ورشة البحث عن فرصة وظيفية

• دورة أساسيات الحاسب االلي

• دورة إدارة التغيير وتطوير الذات

• دورة كيفية كتابة السيرة الذاتية وخطابات التقديم للوظيفة

(DOAJ_ EBSCO) دورة كيفية النشر في المجالت العلمية المصنفة •

• دورة كيفية كتابة البحث العلمي في الدراسات اللغوية واألدبية ونشره في المجالت العلمية المحكمة

• ورشة عمل " االختبارات االلكترونية "

• دورة بناء الخطط والبرامج الدراسية ومراجعتها

• دورة تطبيق التفكير اإلبداعي في التدريس

• دورة تدريبية" كيفية عمل االستبيان وتحليله "

• ورشة عمل" معايير االختبار التحصيلي الجيد "

• ورشة عمل" المعايير االحصائية لتحليل االختبار التحصيلي "

• ورشة عمل تحليل نتائج أقسام ومقررات الكلية

• ورشة عمل الوعي بالسرطان

• ورشة االستراتيجيات الحديثة لتدريس مقرر الفيزياء

• دورة النماذج التفاعلية في تنظيم الموقف التعليمي لتدريس المفاهيم الرياضية في المرحلة الثانوية

• دورة الرقية الشرعية وضوابطها

• دورة الرقية الشرعية بين الشرع والتطبيق

• دورة مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقات بها

• دورة توصيف وتقرير المقرر

• دورة نادي اللغة اإلنجليزية

• دورة رفع قدرات الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل

• دورة لغة المقابالت الشخصية

• دورة كيفية كتابة السيرة الذاتية وخطابات التقديم للوظيفة

• دورة كيف تتفوق دراسًيا بالتخطيط الجيد

• دورة مبادئ أساسيات البرمجة

• دورة مبادئ األمن والسالمة العامة

• ورشة عمل حول مخاطر التدخين

البرامج لكلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب 

إجمالي عدد البرامج

32

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالبات، طالب). 

إجمالي عدد المستفيدين

829
إجمالي عدد الساعات
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• Use of E-learning in Medical Education, College of Medicine Weekly seminar

• Flipped Classroom, College of Medicine Weekly seminar

• Medical Education Department Black Board Walk • in workshop

• Workshop for male staff regarding Blackboard

• Workshop for female staff regarding Blackboard

البرامج لكلية الطب 

إجمالي عدد البرامج

05

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالبات، طالب).

إجمالي عدد المستفيدين

195
إجمالي عدد الساعات

16
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• االيفنت الجماعي بكليات تهامة 

• دورة التخطيط الشخصي

• دورة دراسة جدوى المشروع

• مخيم ترفيهي توعوي يضم العديد من األركان كالرسم والتصوير وغيرها

• برنامج أمل ولكم نصل للتوعية بأضرار التدخين

• برنامج غراس

• دورة مهارة توكيد الذات

• دورة استراتيجية الخرائط الذهنية

• دورة صناعة النجاح

• دورة السلوك السوي وتأثيره على تحصيل الطالبة

• دورة التوعية بفايروس كورونا

البرامج لكلية المجتمع بمحايل 

إجمالي عدد البرامج

11

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالبات، طالب) 
•  األسر المنتجة.

إجمالي عدد المستفيدين

2990
إجمالي عدد الساعات

41
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• ورشة عمل (أدوات االتقان) على مسرح الكلية

• ورشة عمل (التوازن الشخصي) على مسرح الكلية

• ورشة عمل تصميم استطالعات الرأي اإللكترونية

Go لبرنامج WSIS 2020ورشة عمل التصويت لتقنية المعلومات في جائزة القمة العالمية •

• ورشة عمل أساسيات التصوير مثلث التعريض

البرامج لكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط  

إجمالي عدد البرامج

05

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالبات، طالب)

إجمالي عدد المستفيدين

230
إجمالي عدد الساعات
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• دورة تدريبية لتعليم الخط العربي بمدرسة محمد الفاتح االبتدائية للتحفيظ

• حضور دورات تدريبية كشفية أورالندو- الواليات المتحدة االمريكية 

• دورة المصطلحات الطبية

البرامج لعمادة شؤون الطالب وكالة العمادة لشؤون الطالبات  

إجمالي عدد البرامج

03

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالبات، طالب).
• منسوبو إدارة التعليم.

إجمالي عدد المستفيدين
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• دورة فيتامينات فكرية وإبداعية 

• دورة تدريب المدربين

• دورة إدارة الوقت في التحصيل األكاديمي 

• دورة ادارة المشروعات الصغيرة

• دورة الطرق المحاسبية الحديثة في إدارة األعمال

• دورة التخطيط الشخصي

• الدورة الدوافع والحوافز في إدارة األعمال

• برنامج لعدد من الدورات التدريبية

• دورة فن الحوار والتأثير وكيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة

• ورشة عمل مشروعي برعاية موهبتي "فن تغليف وتنسيق الهدايا

• دورة موعد مع الكتابة

• دورة طريقك نحو االحتراف

 • التصوير الفوتوغرافي

• دورة " اللياقة المالية "

(TOT) دورة إعداد المدربين •

• دورة كيف يحمي رائد األعمال حقوقه وأمواله

• دورة فن تسويق الذات

• دورة السكرتارية التنفيذية

البرامج لكلية األعمال

إجمالي عدد البرامج

17

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالبات، طالب). 

إجمالي عدد المستفيدين
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إجمالي عدد الساعات
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• ورشة عمل (أدوات االتقان) على مسرح الكلية

• ورشة عمل (التوازن الشخصي) على مسرح الكلية

• ورشة عمل تصميم استطالعات الرأي اإللكترونية

Go لبرنامج WSIS 2020ورشة عمل التصويت لتقنية المعلومات في جائزة القمة العالمية •

• ورشة عمل أساسيات التصوير مثلث التعريض

البرامج لكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط  

إجمالي عدد البرامج

05

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالبات، طالب)

إجمالي عدد المستفيدين
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• دورة تدريبية لتعليم الخط العربي بمدرسة محمد الفاتح االبتدائية للتحفيظ

• حضور دورات تدريبية كشفية أورالندو- الواليات المتحدة االمريكية 

• دورة المصطلحات الطبية

البرامج لعمادة شؤون الطالب وكالة العمادة لشؤون الطالبات  

إجمالي عدد البرامج

03

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالبات، طالب).
• منسوبو إدارة التعليم.

إجمالي عدد المستفيدين
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Sap2000 دورة النمذجة االنشائية للمباني الخرسانية والمنشآت المعدنية باستخدام برنامج •

• دورة أنظمة االختبارات المتقدمة في الهندسة المدنية

• دورة الرسم الهندسي باألوتوكاد

• دورة المعالجة الحرارية لصلب

• دورة تصميم النظم الحرارية الشمسية • طرق الحساب

• دورة استخدام التصحيح على أجهزة 32 بت و64 بت

• دورة نموذج ER إلى المخطط العالئقي باستخدام مزود

• دورة ادارة المشروعات االحترافية (نظرة عامة)

Mendeley Desktop دورة في •

• دورة اعداد تقديم باستعمال الباوربوينت

• دورة اعداد التقرير الفني

• دورة ترويض اهتزازات الهياكل

• دورة تصميم منشآت معدنية متعددة االدوار باستعمال برنامج الروبوت

• LEAN MANUFACTURING

البرامج لكلية الهندسة

إجمالي عدد البرامج

15

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، خريجي).

إجمالي عدد المستفيدين
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• البرنامج التدريبي التوعوي للتوعية بصحة الفم واالسنان.

البرامج لكلية طب األسنان

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات) 
• شركة االتصاالت السعودية 

•  منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات) 
• مؤسسة البريد السعودي 

• كلية الغد االهلية للعلوم الصحية للبنات 
• ادارة شرطة منطقة عسير

إجمالي عدد المستفيدين
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• دورة إدارة الوقت

• دورة قواعد السلوك الجامعي للطالب

• دورة نجاح101

• دورة التطوير ألعضاء هيئة التدريس

• SPLE Workshop

• Save your beauty

• Basics and consideration to cleanroom requirement

البرامج لكلية الصيدلة  

إجمالي عدد البرامج

07

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالبات، طالب) .

إجمالي عدد المستفيدين
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إجمالي عدد الساعات
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• التعاون مع الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني.

البرامج لكلية علوم الحاسب اآللي 

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس). 

إجمالي عدد المستفيدين
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Sap2000 دورة النمذجة االنشائية للمباني الخرسانية والمنشآت المعدنية باستخدام برنامج •

• دورة أنظمة االختبارات المتقدمة في الهندسة المدنية

• دورة الرسم الهندسي باألوتوكاد

• دورة المعالجة الحرارية لصلب

• دورة تصميم النظم الحرارية الشمسية • طرق الحساب

• دورة استخدام التصحيح على أجهزة 32 بت و64 بت

• دورة نموذج ER إلى المخطط العالئقي باستخدام مزود

• دورة ادارة المشروعات االحترافية (نظرة عامة)

Mendeley Desktop دورة في •

• دورة اعداد تقديم باستعمال الباوربوينت

• دورة اعداد التقرير الفني

• دورة ترويض اهتزازات الهياكل

• دورة تصميم منشآت معدنية متعددة االدوار باستعمال برنامج الروبوت

• LEAN MANUFACTURING

البرامج لكلية الهندسة

إجمالي عدد البرامج

15

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، خريجي).

إجمالي عدد المستفيدين
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• البرنامج التدريبي التوعوي للتوعية بصحة الفم واالسنان.

البرامج لكلية طب األسنان

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات) 
• شركة االتصاالت السعودية 

•  منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات) 
• مؤسسة البريد السعودي 

• كلية الغد االهلية للعلوم الصحية للبنات 
• ادارة شرطة منطقة عسير

إجمالي عدد المستفيدين
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إحصائية برامج المسؤولية المجتمعية والتطوع

• منسوبو إدارة التعليم 
• منسوبو جامعة الملك خالد 

• كافة فئات المجتمع 
• مراجعين مستشفى الحرجة العام 

• مستفيدين جمعية أفياء 
• مستفيدين جمعية مطمئنة 

• مستفيدين دار الرعاية االجتماعية 
• مرضى الصحة النفسية واألدمان 

• منسوبو المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعيه الجاليات 
• أطفال وحدة التأهيل المهني والعالج بالعمل ألصحاب الهمم 
• مرضى مستشفى المحالة • خريجي كليات الصيدلة بالمملكة 

• منسوبو المعهد الصناعي 
• زوار مجمع الراشد مول 

• أيتام جمعية رفق 
• مرضى مستشفى محايل 

• ذوي االحتياجات الخاصة. 

الفئات المستهدفة

إجمالي عدد
 البرامج

إجمالي 
عدد الجهات

72125
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عدد الساعات
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2696143218
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• اليوم العالمي للغة اإلشارة

• اليوم العالمي للمعلمين

• اليوم العالمي للصحة النفسية

• لقاء تكريم للخريجين

• اليوم العالمي لمرض السكري

• اليوم العالمي لإلعاقة

• اليوم العالمي للجودة

• اليوم العالمي للعصا البيضاء

• اليوم العالمي للطفل

• اليوم العالمي للتعليم

• تجربة مبتعث

• مهرجان المشي

• اليوم الوطني

• مبادئ التطوع

• جودة القيادة طريق لقيادة الجودة

• زيارة ميدانية لدار التنمية االجتماعية

• ندوة للوقاية من االنتحار

• ندوة توعوية بعنوان "األمن السيبراني"

• التحرش الجنسي عند االطفال

• خرائط العقل

• طرق المذاكرة الفعالة

• طرق وبرامج – عالج صعوبات التعلم

• استراتيجيات التدريس الفعال

• مهارات الحياة للقرن الحادي والعشرين

• إعداد الخطط والبرامج الدراسية

• فن اإلبداع في القيادة

• برنامج ابتهاج

• الرهاب االجتماعي

• تخطيط وتصميم الركن اإلدراكي

• كيف نحمي أبناءنا من التحرش الجنسي؟

• اليوم العالمي لسرطان األطفال

• البرنامج التدريبي "اإلشراف التربوي الفعال"

• برنامج هندسة العمليات اإلدارية

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية التربية 
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• عادات العقل المنتجة لدى الموهوبين

• مهارة التعايش لدى الموهوبين

• اليقظة الذهنية عند الموهوبين

• الحاجات اإلرشادية والمهنية لدى الموهوبين

• كيفية تحقيق معايير الجودة في البحث العلمي

• فيروس كورونا المستجد

• جودة الشخصية

• استراتيجيات التدريس الحديثة

• زيارة مدينة التربية الخاصة بعسير

• زيارة ميدانية مركز التأهيل الشامل أبها

• الوقاية من التنمر

• لنكن لطفاء

• علم النفس االجتماعي

• اللياقة النفسية

• برنامج كيف تتعلم عن بعد

• مهارات التعامل االسري

• ملتق "كورونا. األزمة واستثمار الفرص"

• ضغوطات العمل

ثقافة الحوار وأثرها في تحقيق األمن الفكري

• مشكالت سن المراهقة

• تحكيم أوراق عمل لبرنامج (الحوار الطالبي)

• ثقافة الحوار وأثرها في تحقيق األمن الفكري

• تنميه مهارات المرشدة الطالبية

• أساليب التفكير والتواصل الفعال

• خصائص مرحلة النمو – المرحلة الثانوية

• أساسيات البحث العلمي

• كيف تخططين لمستقبلك الجامعي؟

• العنف األسري

• التخطيط االستراتيجي في اإلدارة المدرسية

• خصائص النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة

• دورة تأهيلية للتعريف بالتدريب الميداني.

• خصائص النمو في المرحلة المتوسطة
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إجمالي عدد البرامج
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• طرق تدريس رياض األطفال الحديثة وتحقيق أهداف رؤية 2030 م

• دور العمل التطوعي وأثره على الصحة النفسية واألسرية (ورقة عمل)

• التعرف على أهم االستراتيجيات الناجحة وخصائصها والتعرف على استراتيجيات الناجحين في الحياة

• فعالية اللقاء العلمي بعنوان " تنمية ثقافة العمل لدى الطالبات الخريجات بما يحقق متطلبات

• التشخيص النفسي لعدد من حاالت طالبات بالمرحلة االبتدائية

• البرنامج التوعوي لتثقيف امهات زوي االحتياجات الخاصة في كيفية التعامل مع أبنائهم (خصائص النمو – مهارات 

التعامل – تنميه الثقة بالنفس)

• تحكيم أبحاث المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية

• نصائح ذهبية وثمينة لمن أراد التميز في العمل المهني

• دورة عن النمو (مراحلها – ومشكالتها-وكيفية مواجهة هذه المشكالت)

• استراتيجيات التعليم والتعلم لمرحلة رياض االطفال العادات الصحية السليمة المرغوب إكسابها للطفل

• االتصال التربوي البناء ودوره في االطمئنان النفسي المدرسي

• ملتقى "الممارسة والنظرية في تعليم وتعلم العلوم الطبيعية"

• برنامج تصميم االختبارات اإللكترونية بواسطة نماذج جوجل

• تقديم خدمات نفسية مثل: دراسة حاالت تطبيق مقاييس؛ واإلحالة للجهات المطلوبة..

• خصائص النمو لمرحلتي الطفولة والمراهقة، ومشكالتها، وطرق التعامل معها.

• خصائص النمو للمرحلة االبتدائية، ومشكالتها، وطرق التعامل معها.

• خصائص النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة (6-12) سنة والتطبيقات التربوية المرتبطة بها

• مراحل النمو ومشكالتها والحلول المقترحة لحلها

• أهمية مرحلة الطفولة المبكرة والتحاق الطفل بمؤسسات رياض األطفال

تابع : المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية التربية 
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الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبات إدارة التعليم (معلمات، إداريين، طالبات، طالب)
• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالب، وطالبات)

��



• دورة الحشرات ناقالت األمراض / برنامج علوم الحياة

• دورة االنضباط المدرسي والتحصيل الدراسي وأثر ذلك على المستوى العلمي للطالبات

• دورة المناعة في حياتنا

• دورة دور الشباب في حماية الوطن

• دورة الفيزياء والتجارب العملية واجراء تجربة

• دورة كما ربياني صغيرا

• عيادة األنف واألذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس

• عيادة األنف واألذن والحنجرة

• عيادة الغدد الصماء والسكري

• اليوم العالمي للدفاع المدني

• ترشيد استهالك الماء

• كسوة الشتاء

المسؤولية المجتمعية والتطوع لعمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر

إجمالي عدد البرامج

12

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع - منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات) 
• مراجعين مستشفى الحرجة العام 

إجمالي عدد المستفيدين

1709 
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• التوعية بأضرار المخدرات

• مواهبنا االبداعية

• حسن الوفادة

• ثقوب في الحصن النفسي

• فحص ما قبل الزواج

• تقنيات الحاسب اآللي في إدارة المشاريع

• محاضرة التحصيل العلمي واالنضباط المدرسي

• فعاليات "ثقوب في الحصن األمني" "نواة الوطن أسرة"

• فعاليات اللقاء األول للفرق التطوعية

• فعاليات  "موهبتي فكر و إبداع"

• اليوم الوطني 89

• إخواُنُكْم خوُلُكْم

• التعريف بالقراءات واألحرف السبعة

• محاضرة التعريف بأهم مخرجات التعلم للكيمياء

• محاضرة كيف تكونين طالبة جامعية ناجحة

• محاضرة "ماذا بعد التخرج"

• How To Profit From Online Training Courses

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم واآلداب 
بسراة عبيدة
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إجمالي عدد البرامج

17

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبات إدارة التعليم (طالبات، طالب) 
• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات) 

• منسوبات دار أمهات المؤمنين 
• الجمعيات الخيرية

إجمالي عدد المستفيدين

140
إجمالي عدد الساعات

85
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• محاضرة الجودة ومعاييرها.

• Writing Workshop at Al-Janoub International School

• 5 th Forum Held in Cooperation With Al Khaleej Training and Education

• Working in Close Partnership with Community: FLT Visits Elementary School

• FLT Delivers In-Service Professional Development for MOE Teachers

• Interdisciplinary Sciences and Language Learning

• World Federation for Mental Health

• Faculty of Languages and Translation Goes Back to Primary School

Dhalgan Park Trash Pickup, Tree Plating, and Birdhouse Building (Ministry of Environment, Water and Agriculture

• Never Lost in Translation: Language Specialists Serve the Community

• The Intrepid Adventures of the English Club

• 2nd Twitter Winners' Trip

• Dean Al-Melhi and Dr. Bader Eddin Participate in Sports Governance Forum

• Volunteer work. Winter clothing

• Urban Landscape Project Translation to International Guests (Asir Municipality (

• Anti-Smoking Campaign

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية اللغات والترجمة

إجمالي عدد البرامج

16

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات)

إجمالي عدد المستفيدين

594 
إجمالي عدد الساعات
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• ورشة عمل طريقك الى الوظيفة

• كيفية إعداد دراسة الجدوى االقتصادية

• تنظيم االجتماعات

• االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي

• الشخصية القيادية الفعالة

• مهارات إدارة الوقت

• تنظيم االجتماعات

• االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي

• فيروس كورونا المستجد

• اساسيات الرياضيات دورة مكثفة

• التصوير االحترافي

• التحكم في ميزانية االسرة

• تحليل االستبانة وتفسير نتائج البحث العلمي

• جدول المواصفات في قياس مخرجات التعلم

• اساسيات الرياضيات دورة مكثفة

• Movie Day

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية المجتمع للبنات بأبها

ج
ام

بر
 ال

ن
وي

نا
ع

إجمالي عدد البرامج

16

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالبات، طالب) 
• منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات) 

• جمعية أفياء 
• جمعية مطمئنة

إجمالي عدد المستفيدين

823 
إجمالي عدد الساعات

63
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• زيارة مرضى الصحة النفسية

• زيارة دار الرعاية االجتماعية بابها

• التوعية بمضار السمنة

• الملتقى الرياضي

• اليوم العالمي لكبار السن

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية التمريض 
بخميس مشيط

إجمالي عدد البرامج

05

الفئات المستهدفة من البرامج

• دار الرعاية االجتماعية 
• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات) 

• مرضى الصحة النفسية واألدمان

إجمالي عدد المستفيدين

169 
إجمالي عدد الساعات

20
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• برنامج توعوي عن سرطان الثدي والفحص الذاتي للثدي

• التوعية بداء السكري

• التثقيف الصحي عن هشاشة العظام

• برنامج توعوي عن كورونا وكيفية الوقاية منها

• برنامج تثقيفي عن فصائل الدم وامراض الدم الوراثية

• برنامج تثقيفي عن االسعافات االولية

• ندوة عن النمو الحركي والعقلي لدى االطفال

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية التمريض بأبها

إجمالي عدد البرامج

08

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبات إدارة التعليم (طالبات)

إجمالي عدد المستفيدين

1385 
إجمالي عدد الساعات
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• السمنة والسكري

• نظام الرعاية المنزلية

• نظام السجالت الطبية

• سرطان الثدي (فحصك االن يعطيك األمان)

• أطفال متالزمة داون والتوحد (لي حق)

• معرض العلوم والتميز واالبداع للموهوبين والموهوبات

• دورة تدريبية للقياس في الجانب (الكمي)

• مبادرة جودة الحياة

• ملتقي طالبات الثانويات (كيف اختار تخصصي)

• محاضرة تثقيفية للوقاية من مرض السمنة والسكري

• مبادرة بناء وتنمية المنطقة بم يتحقق مع رؤية 2030

• #30 -يال نمشي

• اليوم العالمي للدفاع المدني

• الطريق إلى االبداع

• اسرار المقابلة الشخصية

• اجراءات ما بعد التخرج

• كتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم واآلداب بالمجاردة
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إجمالي عدد البرامج

17

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة تدريس، إداريين، طالب، طالبات) 
• أطفال متالزمة داون للتوحد 
• المستشفى العام بالمجاردة

• منسوبات إدارة التعليم (طالبات) 
• كافة فئات المجتمع

إجمالي عدد المستفيدين

1097 
إجمالي عدد الساعات

66
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• "آية وهداية"

• رمضان والتربية النفسية

• وقفات تربوية مع األسرة في رمضان

• المشاركة في مشروع جامعة الملك خالد (مبادرون)

• رمضانك قرآن

• حفظ القرآن 

• العفو والصفح

•  (الصيام والقرآن)

• حلقة صالة التراويح مع األسرة

• حلقة من أسرار الصيام

• حلقة مراقبة هللا في رمضان،

• أعذب تالوة لألطفال 

• حلقات تصحيح التالوة 

• أحكام الصيام الفقهية

• فتاوى رمضانية

• العفو والصفح

• ذكر هللا

• الصيام والقرآن

• صالة التراويح مع األسرة

• من أسرار الصيام

• مراقبة هللا في رمضان

• مسائل الزكاة، (الجزء األول)

• مسائل الزكاة، (الجزء الثاني)

• المفطرات الطبية المعاصرة

zoomكيف نتعامل مع الحديث النبوي (لغير المتخصصين في العلوم الشرعية) عبر منصة •

• إعداد المحتوى التربوي لكتاب "تاريخ الفقه"

• كتاب العقد الطبي وآثاره

• لقائين علميين حول الجائحة.

• إعداد المحتوى التربوي لكتاب "تاريخ الفقه" 

• كتاب العقد الطبي وآثاره - دراسة فقهية مقارنة، 

• مشاركة سلسلة الكلمات التوعوية 

• سلسلة الكلمات التوعوية حول الجائحة

• لقائين علميين حول الجائحة.

• الندوة اإللكترونية التوعية األسرية والمجتمعية للتعامل مع جائحة كورونا المستجد (كوفيد19)

• الندوة اإللكترونية "التوعية الشرعية والصحية في التعامل مع جائحة كورونا المستجد (كوفيد19)"

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية الشريعة وأصول الدين 
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إجمالي عدد البرامج

66
إجمالي عدد المستفيدين

13758 
إجمالي عدد الساعات

143 



الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع

• حلقة كورونا - مسائل فقهية. 

• حلقة كورونا - نظرة طبية.

• حلقة طرق انتقال العدوى. 

• حلقة المعلومة الطبية الموثوقة في مواجهة المرض

• حلقة الوقاية من كورونا، مطلب شرعي

• ألقيت (13) كلمة 

• قدمت (14) فعالية 

• مسابقات تثقيفية لطالب الجامعة: أ -مسابقة المقاطع التوعوية ب -مسابقة األربعون النووية

• تنفيذ برنامج (علمني ديني)

• األسبوع القرآني بالقرآن نحيا

• لقطات من الخيمة القرآنية.

• توزيع المصاحف والعديد من اإلصدارات 

• مسابقة (أعذب تالوة)

• تنظيم لقاء مفتوح 

• تنظيم لقاء بعنوان "سبل حماية وتعزيز النزاهة

• تقديم دروس علمية ومحاضرات وكلمات توعوية 

• زيارة تفاهم مع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

• استقبال المشرف العام على كليات الشرق العربي بالرياض لتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون 

األكاديمي بين الجانبين في برامج الدراسات العليا في األنظمة السعودية

• زيارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير لبحث أوجه التعاون بين الكلية والجمعية

• زيارة للمكتبة العامة بأبها

• استقبال طالب عدد من المدارس الثانوية لتعريفهم بالكلية وبرامجها

• مناقشة دور الكلية في التوجيه واإلرشاد في مديرية السجون بالمنطقة

• تضمين دور الكلية في اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

• اتفاقية تعاون بين الكلية ومعهد االعتدال بجامعة الملك عبد العزيز

• برنامج (علمني ديني) بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأبها

• ندوة إلكترونية التعامل مع الوباء من منظور شرعي

• حديث تلفزيوني لقناة اإلخبارية حول الوقاية من فيروس كورونا

• الندوة الطبية الفقهية 

• لقاء تثقيفي معالم قرآنية في التعامل مع األزمات

• المشاركة في الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا 

• أصدار سلسلة كورونا بين الطب والشرع

تابع : المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية الشريعة وأصول الدين 
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• برنامج حماية المستهلك

• تفعيل حملة #امش-30

• االيفنت الجماعي بكليات تهامة بالتعاون مع لجنة التنمية االجتماعية بمحايل

• التخطيط الشخصي

• مخيم ترفيهي توعوي يضم العديد من األركان كالرسم والتصوير وغيرها

• برنامج أمل ولكم نصل للتوعية بأضرار التدخين

• برنامج غراس

• مهارة توكيد الذات

• السلوك السوي وتأثيره على تحصيل الطالبة

• التوعية بفايروس كورونا

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية المجتمع بمحايل عسير

إجمالي عدد البرامج

10

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالب، طالبات، خريجات) 
• األسر المنتجة 

• كافة فئات المجتمع

إجمالي عدد المستفيدين

3230 
إجمالي عدد الساعات
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• عجائب الرياضيات

• هندسة القيم

• كوني مبدعة

• التخطيط للمستقبل

• الذوق العام

• توظيف التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات باستخدام الجيوجبرا

• الذكرى الخامسة للبيعة

• التوعية بأضرار المخدرات وكيفية قياسها

• المواد المتقدمة والنانو تكنولوجي

• الشخصية اإليجابية

• تحديد الهدف

• مهارات تنظيم العمل

• صناعة الوعي االفتراضي

• األشعة السينية وتطبيقاتها في علوم المواد 

• كيفية القياس واستخدام أجهزة الكروماتوجرفيا السائلة والغازية  

• كيف ارسم خطتي السنوية 

• صياغة أهداف المقرر اإللكتروني باللغة اإلنجليزية

• الذكاء االجتماعي

• مهارات التعامل مع التطبيقات واأللعاب االلكترونية

• مهارات الحياة للقرن الحادي والعشرين 

• كيف أكون مؤثر ًا؟ 

• مهارات في العمل التطوعي

• مهارات تنظيم العمل 

• فن الحوار ومهارات االتصال 

• كيف أدير مشروعي الصغير؟

• اجتياز المقابلة الشخصية 

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم االنسانية
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إجمالي عدد البرامج

26

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو إدارة التعليم (مشرفات تربويات، معلمات، طالب، طالبات) 
• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، إداريين، طالبات)

إجمالي عدد المستفيدين

923
إجمالي عدد الساعات

72
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• برنامج فني

• الطباعة على المالبس

• الطباعة على المنسوجات

• تنفيذ التنورة الدبل كلوش

• اعادة تدوير المالبس المستعملة

• (مبادرة حياة) كمتطوعة في جمعية الكوثر

• دور التغذية في الوقاية من سرطان الثدي

• حملة التبرع بالدم (كمتطوعة مع وتين)

• التوعية بحملة سرطان الثدي

• فن التعامل مع الناس والتأثير فيهم

• تنمية قدرات الطالبات الموهوبات والمبدعات

• االقتباس في البحث العلمي آليته، شروطه، ضوابطه

• ترشيد استهالك المياه

• كيف تصبح مديرا في المستقبل

• الكيمياء في حياتنا

• تدريب مهاري (فن تنسيق الكروت

• فن االستنسل لتجديد المنزل

• فن الطباعة بتقنية االستنسل

• فن الطباعة بالبصمة

• اعاده التدوير

• تصميم أزياء

• فن الزخرفة اإلسالمية

• فن الديكوباج

• تعلم الرسم والتلوين

• صحتي في غذائي

• بالتركيز نرفع التحصيل الدراسي

• العمل التطوعي

• انت من يصنع التغيير لمكافحة السمنة

• التثقيف الصحي

• صحتي في غذائي

• برنامج ترفيهي لألطفال

• المبادرات التطوعية في المجتمع

• مهارات التواصل االجتماعي للمتطوعين

• صناعة االكسسوار بالخرز

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية االقتصاد المنزلي
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إجمالي عدد البرامج

66
إجمالي عدد المستفيدين
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الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات، معلمات، إداريات) األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس) 

• كافة فئات المجتمع 
• دار الحضانة االجتماعية

• اساليب الطباعة على المنسوجات

• عرض ازياء عسيري

• مهنة مصمم األزياء

• مهارات الحياة الزوجية

• طرق التعامل مع األبناء

• كيف تصنع

• فن االستنسل

• فن القوالب

• فن البصمة

• تنسيق ازهار

• بصمه فن وإبداع

• الغذاء الصحي

• أهمية تناول الفواكه

• الطفل النظيف

• تفعيل يوم المهنة (بوكيهات فواكه)

• اللياقة والرشاقة

• تصميم األزايء

• زهرة عبر غرز التطريز

• استراتيجيات التدريس

• فن الخط العربي واسس الزخرفة االسالمية

• دورة الخط العربي

• أسس الخط العربي والزخرفة اإلسالمية

• ورشة عمل (فن الزخرفة االسالمية)

• دورة تدريبية (تعلم الرسم والتلوين)

• بالتركيز نرفع التحصيل الدراسي

• تفعيل يوم المهنة (بوكيهات فواكه)

• صحتي في غذائي

• إعادة التدوير

• الخط العربي

• اصنع عالمك بذكائك (1)

• اصنع عالمك بذكائك (2)

• اعداد وتنفيذ باترون التنورة

تابع : المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية االقتصاد المنزلي
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• تفعيل اليوم العالمي للمسنين بحملة توعيه للسيدات المسنات 

• تفعيل اليوم العالمي للمسنين بعمل زيارة الى دار المسنات 

• تفعيل اليوم العالمي للسمنة بحملة السمنة واهميه ممارسه الرياضة 

• تفعيل اليوم العالمي لمناهضه العنف "ال للعنف عمل حمله توعيه عن مناهضه العنف" ال للعنف" 

• تفعيل اليوم العالمي للمعوقين 

• تفعيل اليوم العالمي للسرطان 

• تفعيل برنامج أمل برنامج توعوي تثقيفي بأضرار المخدرات والتدخين ومشتقاتهما

• حملة "فيروس كورونا "

• تفعيل اليوم العالمي للسكرى بحملة السكرى والعائلة

• الحملة التوعوية بأهمية التبرع بالخاليا الجذعية

• كيف تصبح طبيب في أمريكا

• قافلة القحمة الصحية

• الحملة التطوعية بمناسبة اليوم العالمي للقلب

• دورة األمير نايف في اإلسعافات األولية

• تفعيل الشهر العالمي لسرطان الثدي حملة "ال تنتظري األعراض افحصي"

• مبادرة دمك حياه – سجل وأنقذ حياه 

• حمله توعيه "ما تريدين معرفته عن العادة الشهرية "

• حمله "المخاطر الصحية الناجمة عن األلعاب اإللكترونية

• حمله االمراض السرطانية التي تصيب النساء

• حمله توعيه عن هشاشه العظام للسيدات

• حمله توعيه عن اخطار السمنة للسيدات

• حمله "ما تريدين معرفته عن فيروس كورونا ”

• Eleven Tasks to Blackboard Proficiency

• Zoom tips and tricks

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية الطب

إجمالي عدد البرامج

24

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات، معلمات، إداريات) 
• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالب، طالبات) 

• جمعية مطمئنة 
• دار المسنات 

• المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعيه الجاليات 
• أطفال وحدة التأهيل المهني والعالج بالعمل ألصحاب الهمم 

• مرضى مستشفى المحالة

إجمالي عدد المستفيدين

3321 
إجمالي عدد الساعات
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• حفل استقبال الطالب والطالبات

• كيف تكتشف موهبتك وتوثق أفكارك

• حفل اليوم الوطني 89

• يوم التوعية من مرض سرطان الثدي

• يوم التوعية للصحة النفسية بعنوان الوقاية لمنع االنتحار.

• كتاب في حياتي

• فن االستسل

• فاعلية تمارين رياضية في التنمية البشرية

• معرض جماهيري باسم (أنِت لديك قدرات عظيمة)

• زيارات مجتمعية لبعض مدارس محافظة خميس مشيط

• حملة مطمئنون بالتعاون مع مركز التوجيه واالرشاد بالجامعة

• االحتفال باليوم العالمي للجودة

• تحليل نتائج االختبارات النهائية

• كلنا واحد

• قهوتكم علينا

• يوم المحاسبة العالمي

• لقاء حواري مع الطالبات

• ختام األنشطة والحفل الختامي 

• التوعية من مرض الكورونا وكيفية الوقاية منه

• حفل استقبال معالي مدير سوق المال السعودي

• زيارة مجتمعية لمدرسة التاسعة عشر بأبها

• معرض فني وثقافي إلبراز مواهب الطالبات

• دوري كلية األعمال

• برنامج (هذا تخصصي)

• اللقاء المسائي االجتماعي األول

• معرض " قصة موهبة

• فعالية الكوفي بريك 

(Play station 4) بطولة األعمال اإللكترونية •

• المشاركة في األولمبياد الرياضي السادس في كرة القدم

• برنامج" صحتك بالدنيا "برنامج رياضي تزامنًا مع فعالية "المشروع الوطني للمشي

المسؤولية المجتمعية والتطوع كلية األعمال 
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إجمالي عدد البرامج

30

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالب، طالبات)

إجمالي عدد المستفيدين

3067 
إجمالي عدد الساعات
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• دورة تخطيط القلب الكهربائي

• البرنامج التوعوي الوزن المثالي) الجزء 1

• التوعية لمرض التصلب اللويحي المرض المجهول

• حملة فرحهم تفرح

• البرنامج التوعوي الوزن المثالي الجزء 2

• البرنامج التوعوي الوزن المثالي الجزء 3

• مخيم اثرائي بعنوان كوب قهوة وكتاب

• دورة المصطلحات الطبية بمسرح الكلية

• محاضره تثقيفية عن التعريف والوقاية من مرض سرطان الثدي 

• محاضرة تثقيفية سرطان الثدي بمدرسة اسماء بنت ابي بكر

• محاضرة الذوق العام واأللعاب واإللكترونية وتأثيرها على الشباب

• التغذية والمشورة الغذائية لمرضى االمراض المزمنة بمستشفى ابها للوالدة

• ندوة تعريفية بمرض هشاشة العظام وطرق الوقاية منه 

• معرض التغذية 

• برنامج المناعة في حياتنا

• ندوة توعويه " اثار االدمان والتدخين على صحة الفرد وعالقته بمرض السرطان 

• برنامج الحملة الوقائية من مرض كورونا 

• برنامج توعوي عن مرض كورونا الجديد 2019 وكيفية الوقاية منه 

• برنامج الذوق العام مطلب هام

• محاضره عن سرطان المستقيم 

• ندوة عن السمنة ومسبباتها وكيفية الوقاية منها

• عن كيفية الوقاية من مرض كورونا الجديد

• المشروع الوطني للمشي تحت شعار "مشينا"

• ندوة تثقيفية "السالمة والصحة المهنية"

• اليوم العالمي لكبار السن

• معرض اليوم العالمي للتخدير 

• برنامج تعزيز الصحة

• برنامج الوقاية من االمراض المزمنة

• فعالية شاركونا لنقرأ

• فعالية العادات الصحية 

• اليوم العالمي للمضادات الحيوية

• فعالية "كيف نقيس" ألجهزة السكر والضغط 

• ندوة التعريف بالئحة الذوق العام 

• برنامج صحتنا في غذائنا 

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم الطبية التطبيقية
بخميس مشيط
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إجمالي عدد البرامج

34

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو المعهد الصناعي 
• زوار مجمع الراشد مول 

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات) 
• منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات)

إجمالي عدد الساعات

120
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إجمالي عدد المستفيدين
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إجمالي عدد البرامج

36

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو المعهد الصناعي 
• زوار مجمع الراشد مول 

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات) 
• منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات)

إجمالي عدد المستفيدين

5545 
إجمالي عدد الساعات

108
• فن تنسيق الزهور

• تحدث العربية

• اتكيت إعداد المائدة

• تفعيل يوم الغذاء العالمي

• يوم الرسائل العالمي

• يوم سرطان الثدي العالمي

• متألقة بطباعة مالبسي

• اليوم العالمي للسمنة

• مبادرة ريالي رأس مالي

• مقومات العبقرية الشبابية

• مسابقة الخطابة واإللقاء واإلنشاد الثالثة

• القرآن الكريم أساس النهضة ودستور األمة

• القاعدة النورانية

• القيم الخلقية المستنبطة من قصة فتاتي مدين

• (كيفية التعامل مع كبار السن)

• مقاصد الشريعة وأثرها في تطوير الذات

• لباس المرأة دعوة للتصحيح والمراجعة

• االلتفاف حول أولي األمر ونبذ التفرق.

• (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).

• اليوم العالمي للبيئة بالتزامن مع انطالق مبادرة: (خليها خضراء) ومبادرة: (استدامة).

• مهارات التوافق األسري للمقبالت على الزواج

• أخالقيات البحث العلمي

• أمور يفعلها الناس وهي من الشرك أو من وسائله

• إدارة فن الوقت

• استخدام المكتبات اإللكترونية في أبحاث العلوم الشرعية

• اليوم العالمي للجودة

• اليوم الوطني للمشي.

• اليوم العالمي للتعليم

• كيف تحمي نفسك وأحبابك من فيروس كورونا

• مهارات التفوق الدراسي

• اليوم العالمي للزواج الصحي

• اليوم العالمي ألمن الكمبيوتر

• اليوم العالمي للدفاع المدني

• لقاءات إبداعية (إيفنت)

• اليوم العالمي للمرأة

• احمي نفسك واحبابك من فيروس كورونا

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم واآلداب بمحايل 
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• اجتماعي وتعليمي وثقافي

• الذوق العام

• قراء المستقبل

• اليوم العالمي للدفاع المدني

• كسوة شتاء

• يوم الطفل العالمي

• صحة الفم واألسنان

• كسوة شتاء

• نظافتك دليل وعيك

• اليوم العالمي للمرأة

• مبادرة ريالي رأس مالي

• مبادرة السعادة

• اليوم العالمي للتعليم

• اليوم العالمي للصيدلة

• ال حدود لقدرتي.. أنا أستطيع

• الخلطات العشبية

• زيارة دار الرعاية االجتماعية بأبها

• حملة النظافة مسؤوليتي

• حملة تشجير احواض الكلية

• لقاءت إبداعية إيفنت

• اليوم العالمي للمرأة

• اليوم العالمي للكتاب

• أسبوع اللغات واللهجات

• ملف بالفعاليات كاملة

• زيارة علمية داخل المنطقة الكلية التقنية األولى بحي الموظفين

• مبادرات تطوعية علمية 

• زيارة اجتماعية داخلية دار الرعاية االجتماعية 

• زيارة كشفية متحف تمنية األثري

• حملة التبرع بالدم الجامعة 

• مبادرات كشفية عن التطوع عسير مول 

• مسابقة هاشتاق همة حتى القمة توتير 

• االولمبياد الثقافي (الخدمة المجتمعية المدرجات المركزية 

• عرض مسرحي في نادي أبها األدبي 

• مشاركة كشفية في لقاء المغامر منطقة جازان 

• الملتقى الوطني الكشفي الثاني لجوالة دول الخليج العربية الدمام 

المسؤولية المجتمعية والتطوع لعمادة شؤون الطالب
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• معا نتنفس الصعداء

• كأس الكلية الجامعية 

• الزواج الصحي

• العمل الطوعي التوعوي 

• اليوم العالمي للسرطان

• اليوم العالمي للمستهلك

• التثقيف الصحي عن سالمة الغذاء 

• حفل المستجدين 

• فيروس كورونا 

• فعالية التعريف بداء اللشمانيا 

• فيروس كورونا 

• حفل المستجدين 

• السرطان

• مطمئنون

• تجربتي 

KKU CS تدريب •

• اليوم العالمي لإلسعافات األولية

• دوائك نهتم به

• اسرار النجاح

• قهوة المنح (مهرجان األكالت الشعبية)

• مشاركات اعالمية مجتمعية 

• نبذه تعريفية عن الدراسة الجامعية 

• زراعة شتالت وبناء بيوت الطيور 

• شيء أو ال شيء

• برنامج وقاد

• أرشدني

• فرائد

• زيارات المدارس

• البرنامج التوعوي عن الوزن المثالي 

• معرض عن اليوم العالمي للتخدير

• مبادرة التوعية بسرطان الفم

• المشاركة في المهرجان المسرحي الخليجي 

• أثر يبقى (غرس 50 شتلة سدر وتعليق 50 بيت للطيور)

• كيف يحمي رائد األعمال حقوقه وامواله 
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الفئات المستهدفة من البرامج

• زوار مجمع الراشد مول - منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات) 
• منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات) 

• أيتام جمعية رفق 
• مرضى مستشفى محايل

• ذوي االحتياجات الخاصة 
• المسنات بدار الرعاية 
• كافة فئات المجتمع 

• التثقيف الصحي (الوقاية من فيروس كورونا المستجد 19) وسالمة الغذاء

• الكلمات التوعوية + مجالس السماع+ الدروس العلمية+ حلقات القران والسنة

• لقاء مسائي

• المشاركة في اليوم العالمي للمعلم

• اليوم العالمي للسكر

• زيارة جمعية رفق لأليتام

• النشامى

• برنامج (اطلع) 

• برنامج (وطن أخضر

• يوم التطوع البلدي

• برنامج (نحن معكم)

• أثر يبقى (غرس 50 شتلة سدر وتعليق 50 بيت للطيور)

• مهارات الحياة الزوجية

• معرض عن مكافحة الحشرات على المستوى الشخصي

• الوقاية من االضطرابات النفسية لليوم العالمي للصحة النفسية

• البرنامج التطوع الصحي المجتمعي لبيه يا وطن 

• التوعية من السرطان

• ورشة عمل المهارات اإلكلينيكية

• جرعة من المعلومات 

• دورة التطوع الصحي 

• دورة ادارة االعمال التطوعية 

• فعالية اليوم العالمي للتطوع 

• يدا بيد

• حملة مكافحه التدخين

• ليبقي االثر

• برنامج دورات

• اليوم العالمي لإلعاقة

• Library corner

تابع : المسؤولية المجتمعية والتطوع لعمادة شؤون الطالب
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• مبادرة مهندس عسير

• دورات خدمة المجتمع

• ندوة "األمن السيبراني"

" Machine Intelligence" ندوة •

• ندوة "كيف تبرمج".

"Business and Industries " ندوة •

• ندوة "تخصصي مستقبلي "

• ندوة "ساعة برمجة "

• المدرسة الصيفية للبرمجة

• استضافة الكلية لمعسكر طويق البرمجية ومسكر برمجة وتطوير األلعاب

• الحملة التوعوية التقنية بسوق الراشد

• مشاركة طالب الكلية في مشاريع مؤسسة تكافل الخيرية

• ندوة "أثر التعلم العميق (Deep Learning) في حياتنا وكيفية المواكبة"

• ورشة عمل: مقدمة إلى مايكروسوفت آجر

• ندوة حلول هواوي التقنية في مجال التعليم

• ندوة مقدمة إلى خدمات أوراكل السحابية

• أمسية نظرة تقنية على المستقبل

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية علوم الحاسب اآللي

إجمالي عدد البرامج

17

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، اإلداريين، طالب) 
• منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات)

إجمالي عدد المستفيدين

11010 
إجمالي عدد الساعات
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• مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 

          (3D Printers) مبادرة  تصنيع أجهزة الوقاية الطبية وقطع غيار أجهزة التنفس الصناعي باستخدام الطابعات ثالثية األبعاد •

• مبادرة دراسة جودة الهواء في المباني السكنية بمنطقة عسير

• دورة برنامج Nxplorer العالمي

• كيف تؤسس مشروعك

• ادارة المشاريع الريادية

• Basics in SolidWork’s CAD software

• Product Design and Development

• Organic Phase Change Materials

• Methodology to Write Graduation Project Reports

• CFD of flow through channels by using ANSYS workbench.

• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Decision Making in SCM

• ROBOTICS

• Control System using Programmable Logic Controller (PLC)

• VHDL Programming Basic Language Concepts

• Introduction to the XILINX ISE Development Environment

• Control System Application using Matlab& Simulink

• Mendeley Desktop

• Modelling soil properties using Regression Analysis

• Repair, Strengthening and Measures of Maintenance and Protection for Structures

• Design of retaining wall

• SPSS

• FEM modelling of structures using ANSYS

• Cathodic protection: an introductory

• Concept and applications of Chemical Engineering

• Team work

• Application of Excel in chemical engineering

• Cement factories: raw materials and production lines

• AutoCAD

• Sketch up

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية الهندسة 
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31

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب)

إجمالي عدد المستفيدين
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• العمل التطوعي

• أخالقيات المهنة

• Web Code

• Graduates Day

• Data Science

• Education Day

• Role of Quality in an Organization On Quality-Day

• QualityPLO-CLO mappings NCAAA

• Graduate course: Ethics of Career

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكية العلوم واآلداب برجال ألمع 

إجمالي عدد البرامج

09

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبات جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالبات، خريجات)

إجمالي عدد المستفيدين

275
إجمالي عدد الساعات
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• برنامج الصحة المدرسية

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية طب األسنان

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات)

إجمالي عدد المستفيدين

50000
إجمالي عدد الساعات

مستمر كل فصل دراسي
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• رابطة الخريجين بكلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب (برنامج تطوير الخريج)

• مؤشرات االداء

• قياس مخرجات التعلم

• الحشرات الناقلة لألمراض

• المانعة في حياتنا

• رفع قدرات الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل

• كيفية كتابة السيرة الذاتية وخطابات التقديم للوظيفة

• مسابقة الترجمة -القصة القصيرة

• كيف تحكم بحًثا

• التطوير المهني

• التخطيط االستراتيجي الشخصي

• التدريس بالحكمة

• تطبيق استخدام التكنولوجيا في التدريس الجامعي

• القيادة والنجاح

• عضو هيئة التدريس والجودة

• تقرير المقرر باللغة اإلنجليزية

• استراتيجيات التدريس الحديثة

• بناء الخطط والبرامج الدراسية ومراجعتها

• تطبيق التفكير اإلبداعي في التدريس

• الجودة واالعتماد األكاديمي

• دراسة تحليلية لنتائج االختبارات التحصيلية 

• القياس والتقويم ودوره في إنجاح العملية التعليمية

• كيف تحققين التفوق الدراسي من خالل التخطيط الجيد

• فعالية اليوم الوطني 

• التدخين وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع

• فعالية اليوم الوطني 

• مسابقة الخطابة

• االسعافات األولية

• الرقية الشرعية والممارسات الخاطئة حولها

• الصحبة وأثرها في بناء الشخصية

• بعض النماذج التفاعلية في تنظيم الموقف التعليمي لتدريس المفاهيم الرياضية في المرحلة الثانوية

• الرقية الشرعية بين الشرع والتطبيق

• فن إدارة الوقت

• كما ربياني صغيرا

• دور الشباب في حماية الوطن

 

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم واآلداب
 بظهران الجنوب 
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إجمالي عدد البرامج

77
إجمالي عدد المستفيدين

2949 
إجمالي عدد الساعات

159
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الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو إدارة التعليم (طالب، طالبات، معلمات، إداريات) 
• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالب، طالبات)

• منهجية الكايزن اليابانية

• كيف تتفوق دراسًيا بالتخطيط الجيد

• مبادئ األمن والسالمة العامة

• مفهوم اإلبداع واالبتكار

• توليد األفكار اإلبداعية

• حدد فكرة مشروعك

• مهارة كتابة البحث العلمي ومشروع التخرج

• تأسيس المشروعات وريادة األعمال

• الملكية الفكرية وبراءة االختراع

• صحة اإلنسان في اإلسالم

• برنامج امل

• برنامج وطن أخضر

• مفهوم واالبداع واالبتكار

• بيتي صديقتي

• أهميته واستخدامات قوقل درايف

• إجراءات األمن والسالمة في المختبرات

• األحياء الدقيقة مصادر متجددة

• دورة متقن (أدوات االتقان)، ومحاضرة (التوازن الشخصي)

• مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقات بها

• مبادرة دعم األسر المنتجة (استضافة عدد من األسر المنتجة 

بمحافظة ظهران الجنوب 

تابع : المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم واآلداب
 بظهران الجنوب 
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• التجارب العملية للفيزياء واجراء تجربة

• كيف تحمي نفسك من األمراض

• التوعية بشأن كورونا كوفيد 18

• فن إدارة الوقت في األزمات

• مبادرة فرحتهم تسعدنا

• تعليم فن التخاطب باللغة اإلنجليزية 

• مبادئ فن التخاطب باللغة 

• فن التخاطب باللغة االنجليزية 

• دور الطالب في االعتماد

• أهمية الرياضية في حياتنا اليومية 

• صحة االنسان في االسالم 

• الرسول صلى هللا عليه وسلم والمرأة 

• صناعة النجاح

• اعداد وكتابة التقارير

• قياس ضغط الدم

• التحضير لقدرات الجامعيين

• مهارات البحث عن فرص وظيفية

• How to prepare for an interview

• Career options for English graduates

• Job Interview: Significance & Preparation

• Career Options for English Graduates

• Program Accreditation in relation to Academic Quality
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• اليوم العالمي لألشعة

• حملة توعوية عن فيروس كورونا

• حملة توعوية حول مرض الليشمانيا

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية العلوم الطبية التطبيقية
 بأبها

إجمالي عدد البرامج

03

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (أعضاء هيئة التدريس، طالبات، طالب) 
• كافة فئات المجتمع

إجمالي عدد المستفيدين

500
إجمالي عدد الساعات

13
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• ما يحتاج معرفته صاحب المنشأة الصغيرة او المتوسطة عن التطبيقات السريعة

• بوصلة نموذج األعمال للمشاريع

• المحاسبة على الحاسوب

• بعنوان (أهمية تدريس ُنظم المعلومات حسب رؤية 2030) 

• فن اكتشاف وتصحيح األخطاء بالدفاتر المحاسبية

• مهارات تسويق المشروع الريادي

(COMPUTER SKILLS مهارات الحاسب اآللي) بعنوان •

• زيارة دهانات الجزيرة

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية المجتمع بخميس مشيط

إجمالي عدد البرامج

08

الفئات المستهدفة من البرامج

• منسوبو جامعة الملك خالد (طالب، طالبات)

إجمالي عدد المستفيدين

190 45
إجمالي عدد الساعات
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• يوم المهنة الصيدلي

• اليوم الوطني

• اليوم العالمي للصيدلة

• الحفل الختامي لألنشطة

• حفل المستجدات

• حملة فتيات القوة

• ال تثريب

• حملة الخلطات العشبية

• استقبال منسوبي الرواد

المسؤولية المجتمعية والتطوع لكلية الصيدلة
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إجمالي عدد البرامج

09

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع 
• خريجي كليات الصيدلة بالمملكة 

إجمالي عدد المستفيدين

2210 
إجمالي عدد الساعات

32 
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• دبلوم الموارد البشرية
• دبلوم السالمة والصحة المهنية

• دبلوم البرمجة التطبيقية
• دبلوم اإلدارة المكتبية

• دبلوم المحاسبة
• دبلوم اللغة االنجليزية

الدبلومات التطبيقية لسجل خدمة المجتمع 

مقرات الدراسة 

• المجمع األكاديمي بأبها
• محايل عسير 

• كلية االقتصاد بأبها 
• المجاردة 

• ظهران الجنوب

إجمالي عدد 
الدبلومات التطبيقية

06
عدد 

المستفيدين
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المبادرات والمشاريع الصيفية 

إحصائية مبادرة حسن الوفادة 

• زوار محافظة سراة عبيدة
• أبناء وبنات محافظة ظهران الجنوب

• زوار وأهالي محافظة تهامة 
• زوار المجمعات التجارية

• كافة فئات المجتمع 

الفئات المستهدفة

إجمالي عدد
 البرامج

إجمالي 
عدد الجهات

1703

إجمالي 
عدد األيام

149

إجمالي 
عدد المستفيدين

12620
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• التوعية االحترازية

• التوعية بالسالمة والصحة للزوار واألهالي

• تفعيل شعار حسن الوفادة (تنزه بحذر)

• سباق الدراجات الهوائية

• برنامج األسر المنتجة

• سباق واستعراض الخيول

برامج مبادرة حسن الوفادة لكلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة

إجمالي عدد البرامج

06

الفئات المستهدفة من البرامج

• زوار محافظة سراة عبيدة 

إجمالي عدد المستفيدين

380
إجمالي عدد األيام

63
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• مسابقة أفضل جدارية تجميلية لمحافظة ظهران الجنوب

• مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية لمحافظة ظهران الجنوب

• المسامرات الثقافية

• مسابقة رآية الشعر النبطي

• مسابقة أقدم وثيقة تاريخية لمحافظة ظهران الجنوب

• جميلة بال فلتر

• أطفالنا والتقنية

برامج مبادرة حسن الوفادة لكلية العلوم واآلداب بمحافظة
ظهران الجنوب

إجمالي عدد البرامج

07

الفئات المستهدفة من البرامج

• أبناء وبنات محافظة ظهران الجنوب

إجمالي عدد المستفيدين

740
إجمالي عدد األيام
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• مسابقة الفن التشكيلي

• الدورات التدريبية والندوات التثقيفية

• عدد من اإلهداءات تم توزيعها في المجمعات

• القافلة الصحية

برامج مبادرة حسن الوفادة لوكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم
المستمر بفرع الجامعة بتهامة

إجمالي عدد البرامج

04

الفئات المستهدفة من البرامج

• زوار المجمعات التجارية 
• كافة فئات المجتمع 

• زوار وأهالي محافظة تهامة

إجمالي عدد المستفيدين

11500
إجمالي عدد األيام

28
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إحصائية مشروع مبادرون 

• كافة فئات المجتمع 
• أعضاء هيئة التدريس 
• الموظفين – الطالب

• الطالبات 
• أبناء أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

الفئات المستهدفة

إجمالي عدد
 البرامج

إجمالي 
عدد الجهات

7630

إجمالي 
عدد الساعات

إجمالي 
عدد المستفيدين

179497726
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• لقاء قصص ناجحة في تفعيل التعلم االلكتروني

البرامج لعمادة التعلم اإللكتروني 

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• أعضاء هيئة التدريس

إجمالي عدد المستفيدين

263
إجمالي عدد الساعات

02
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• دورة أسس إعداد األوراق البحثية والنشر

• دورة اختيار المجالت المصنفة للتخصصات اإلنسانية واالجتماعية

• Academic writing and publishing

• From Idea to market

البرامج لعمادة البحث العلمي 

إجمالي عدد البرامج

04

الفئات المستهدفة من البرامج

• أعضاء هيئة التدريس

إجمالي عدد المستفيدين

10552
إجمالي عدد الساعات
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• لقاء المعالي

• دورة لغة انجليزية 

kku بانوراما •

البرامج لعمادة الموارد البشرية 

إجمالي عدد البرامج

03

الفئات المستهدفة من البرامج

• الطالب والطالبات 
• أبناء أعضاء هيئة التدريس والموظفين

إجمالي عدد المستفيدين

5780
إجمالي عدد الساعات
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• دورة لغة انجليزية 

البرامج إلدارة التطوير اإلداري  

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• أعضاء هيئة التدريس 
• الموظفين

إجمالي عدد المستفيدين

450
إجمالي عدد الساعات
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• ندوة التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا ودور أوقاف الجامعات

البرامج لألمانة العامة ألوقاف الجامعة

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• أعضاء هيئة التدريس 

إجمالي عدد المستفيدين

128
إجمالي عدد الساعات
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Python دورة معسكر رمضان البرمجي في لغة •

R دورة معسكر علم البيانات باستخدام •

• لقاء نظرة تقنية على المستقبل

• دورة لغة البايثون

البرامج لكلية علوم الحاسب اآللي 

إجمالي عدد البرامج

04

الفئات المستهدفة من البرامج

• أبناء أعضاء هيئة التدريس 
• طالب، طالبات 

• كافة فئات المجتمع

إجمالي عدد المستفيدين

4132
إجمالي عدد الساعات
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• ندوة تأثير جائحة كوفيد19 على سلسلة القيمة الدوائية عالمي

SPLEدورة الطريق الى ال •

• ندوة دواءك في رمضان

• ندوة التغذية العالجية ودورها في رفع المناعة ومقاومة الفيروسات

البرامج لكلية الصيدلة

إجمالي عدد البرامج

04

الفئات المستهدفة من البرامج

• أبناء أعضاء هيئة التدريس 
• طالب، طالبات 

• كافة فئات المجتمع

إجمالي عدد المستفيدين

3814
إجمالي عدد الساعات

83
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• ندوة خير أمة

• دورة المدخل إلى األنظمة

• دورة اختيار التخصص الجامعي وتحديد المسار المهني

البرامج لكلية الشريعة

إجمالي عدد البرامج

03

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب، طالبات 
• كافة فئات المجتمع

إجمالي عدد المستفيدين

446
إجمالي عدد الساعات

04
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• ندوة برنامج النفس المطمئنة

• دورة مبادئ مهارات التواصل باللغة االنجليزية

البرامج لكلية العلوم واآلداب ظهران الجنوب

إجمالي عدد البرامج

02

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب، طالبات 

إجمالي عدد المستفيدين

171
إجمالي عدد الساعات

07

ج
ام

بر
 ال

ن
وي

نا
ع

• دورة األخطاء شائعة في كتابة الرسائل العلمية

• دورة فن إدارة الضغوط

• دورة إعداد وبناء االستبيان والتحليل اإلحصائي

• دورة برنامج Endnote لتنظيم وإدارة المراجع العلمية باللغتين االنجليزية والعربية

• دورة مهارات التلخيص والنقد األكاديمي للدراسات العلمية السابقة في رسالة الباحث

• دورة آليات كتابة الخطط البحثية والرسائل العلمية

البرامج لعمادة الدراسات العليا

إجمالي عدد البرامج

06

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب، طالبات 

إجمالي عدد المستفيدين

20078 
إجمالي عدد الساعات
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• دورة األخطاء شائعة في كتابة الرسائل العلمية

• دورة فن إدارة الضغوط

• دورة إعداد وبناء االستبيان والتحليل اإلحصائي

• دورة برنامج Endnote لتنظيم وإدارة المراجع العلمية باللغتين االنجليزية والعربية

• دورة مهارات التلخيص والنقد األكاديمي للدراسات العلمية السابقة في رسالة الباحث

• دورة آليات كتابة الخطط البحثية والرسائل العلمية

البرامج لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب، طالبات 

إجمالي عدد المستفيدين

300
إجمالي عدد الساعات

04
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• دورة "اختبارات اللغة االنجليزية المعيارية محليا ودوليا"

• Thoughts Podcast

البرامج لكلية اللغات والترجمة

إجمالي عدد البرامج

02

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب، طالبات 

إجمالي عدد المستفيدين

62
إجمالي عدد الساعات
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• المسابقة الثقافية انا جغرافي

• دورة اساسيات نظم المعلومات الجغرافية

• دورة التخطيط المالي الشخصي

• دورة إدارة الوقت في األزمات

• لقاء كيف تكتب خطتك الشخصية؟

• لقاء المحطات النووية واالستخدامات السلمية في مجال الطاقة

البرامج لكلية العلوم االنسانية

إجمالي عدد البرامج

06

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب، طالبات 
• كافة فئات المجتمع 

إجمالي عدد المستفيدين

4216
إجمالي عدد الساعات
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• مسابقة أجمل فيديو توعوي هادف

البرامج لوكالة النشطة الطالبية

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب، طالبات

إجمالي عدد المستفيدين

03
إجمالي عدد الساعات

120 
ج
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بر
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وي
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ع

��



• دورة مهارات المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة

• رمضانك قرآن (مسابقة الحفظ/ مسابقة أعذب تالوة/ القراءات/ تصحيح التالوة)

• ندوة همسات رمضانية

• المسابقة الثقافية

• ندوة آية وهداية

• دورة مهارات رجل األمن الشخصية والسلوكية

• دورة التثقيف الصحي لكبار السن

• دورة كتابة التقارير والمراسالت اإلدارية

• دورة مهارات التعامل مع االزمات والكوارث

• دورة بناء الثقة بالنفس لألجيال

• دورة مهارات تطوير العمل اإلداري

• دورة مهارات المدرب الناجح

• دورة مهارات التدريس الفعال

• مسابقة الخط العربي

البرامج لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

إجمالي عدد البرامج

14

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع 

إجمالي عدد المستفيدين

16028
إجمالي عدد الساعات

64
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• دورة النظرة االقتصادية للنشأت الصغيرة

• دورة خريطة طريق إلدارة مخاطر المشروعات الصغيرة

البرامج لكلية المجتمع للبنات بأبها

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب، طالبات

إجمالي عدد المستفيدين

80
إجمالي عدد الساعات
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��



• لقاء كفاح ونجاح 

• دورة الوسائل التعليمية لذوي اإلعاقة

• دورة نموذج التدخل المبكر في المنزل

البرامج لمركز األشخاص ذوي االعاقة

إجمالي عدد البرامج

03

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب، طالبات
• كافة فئات المجتمع

إجمالي عدد المستفيدين

836 
إجمالي عدد الساعات

23

ج
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ن
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ع

• لقاء مهارات انتاج فيديو رقمي تعليمي مميز

• لقاء تحديد األولويات لتحسين األداء

• لقاء التربية االيجابية لألبناء

• لقاء أدوات البحث العلمي

البرامج لجمعية السعودية العلمية للمعلم جسم

إجمالي عدد البرامج

04

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالب، طالبات 
• كافة فئات المجتمع 

إجمالي عدد المستفيدين

4026
إجمالي عدد الساعات
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• لقاء رهانات الدبلوماسية العامة في مواجهة أزمة كورونا: أمريكا والصين نموذًجا

• دورة الصورة الذهنية وتعزيز االنتماء

• دورة ادارة الحسابات المؤسساتية على تويتر

• دورة دور العالقات العامة في ادارة االزمات

• لقاء إعالم ريادة األعمال

البرامج لإلدارة العامة لإلعالم والعالقات 

إجمالي عدد البرامج

05

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع 

إجمالي عدد المستفيدين

9453
إجمالي عدد الساعات

05
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• لقاء " طالبتي بخير "

البرامج لصندوق الطالبي – مركز التوجيه واإلرشاد – العيادات الطبية 

إجمالي عدد البرامج

05

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالبات 

إجمالي عدد المستفيدين

84
إجمالي عدد الساعات

120 
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• لقاء استشارات طبية

• minutes craft 5 مسابقة مسار الرسم

• minutes craft 5 مسابقة مسار فن الكروشيه

• minutes craft 5مسابقة مسار التصميم

• minutes craft 5 مسابقة مسار إعادة التدوير

• minutes craft 5 مسابقة مسار التصوير

البرامج لكلية الطب 

إجمالي عدد البرامج

06

الفئات المستهدفة من البرامج

• طالبات

إجمالي عدد المستفيدين

7920
إجمالي عدد الساعات

134 
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• لقاء مقتطفات نفسية

البرامج لكلية التدربية

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع 

إجمالي عدد المستفيدين

68
إجمالي عدد الساعات
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• اللقاء التوعوي بعنوان الصيف وجائحة كورونا وصايا وتنبيهات

• المسابقة الوطنية التوعوية اإللكترونية لتعزيز الوالء واالنتماء الوطني

البرامج لوحدة التوعية الفكرية 

إجمالي عدد البرامج

02

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع 

إجمالي عدد المستفيدين

1370
إجمالي عدد الساعات

722
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• ملتقى عمادة القبول والتسجيل ومعرض القبول اإللكتروني

البرامج لعمادة القبول والتسجيل  

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع 

إجمالي عدد المستفيدين

679
إجمالي عدد الساعات

02
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��



• لقاء لياقتي في الحجر المنزلي

البرامج لكلية التمريض بخميس مشيط

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع   

إجمالي عدد المستفيدين

65 
إجمالي عدد الساعات

03
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• لقاء الحوكمة واالستدامة

البرامج لمركز حكومة الشركات 

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع   

إجمالي عدد المستفيدين

320
إجمالي عدد الساعات

02
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• دورة المعسكر التدريبي االفتراضي لالبتكار وريادة األعمال

البرامج لمركز الموهبة واإلبداع وريادة األعمال  

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

كافة فئات المجتمع 

إجمالي عدد المستفيدين

1221 
إجمالي عدد الساعات

10
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• دورة االمن السيبراني للجميع: برنامج توعوي للتصدي للهجمات السيبرانية

البرامج لوحدة أمن المعلومات واألمن السيبراني  

إجمالي عدد البرامج

01

الفئات المستهدفة من البرامج

• كافة فئات المجتمع 

إجمالي عدد المستفيدين

5333
إجمالي عدد الساعات

03
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��



كلية االقتصاد المنزلي 

��



كلية التربية 

��



كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط 

��



كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل 

��



كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة 

��



كلية الهندسة 

��



كلية طب األسنان 

��



كلية الشريعة 

��



كلية األعمال 

��



تم بحمد اهللا





جامعـة الملـك خـالد
King Khalid University


