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 الدبلومات التطبيقية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

دبلوم برمجة تطبيقية
38 طالبةالمركز الجامعي لدراسة الطالبات

دبلوم أنظمة المعلومات
12 طالبفرع أبها

دبلوم إدارة مكتبية
21 طالبةفرع محايل

دبلوم إدارة موارد بشرية
37 طالبةفرع محايل

دبلوم السالمة والصحة المهنية
35 طالبفرع أبها

دبلوم إدارة موارد بشرية
43 طالبفرع أبها

دبلوم اإلدارة مكتبية
39 طالبةالمركز الجامعي لدراسة الطالبات

دبلوم إدارة الموارد البشرية
110 طالبةالمركز الجامعي لدراسة الطالبات

دبلوم العالقات العامة
21 طالبةالمركز الجامعي لدراسة الطالبات

دبلوم المحاسبة
24 طالبةالمركز الجامعي لدراسة الطالبات

دبلوم السالمة والصحة المهنية
34 طالبةالمركز الجامعي لدراسة الطالبات

�إحصائية سير العملية التعليمية للدبلومات التطبيقية:�

أعضاء هيئة تدريس

3030

المستخدمين

مستخدم

طـالـبـات و طـالب 

383383

المستخدمين

عدد الفصول االفتراضية

عدد الـمـحاضـرات

11961196
فـصـل افـتـراضـي

815815
مـحـاضـرة مـسـجـلـة مستخدم



فن إدارة االزمات وترتيب األولويات في األسرة: ��
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أهداف البرنامج:
التعرف على مفهوم األزمات وأهم انعكاساتها االقتصادية 
على األسرة - أهم أساليب إدارة األزمات في إدارة شؤون 
األسرة - فن ترتيب األولويات داخل محيط األسرة والمحيط 
 - الميزانية  قيد  ضوء  في  اإلنفاق  تخطيط  آليات  الخارجي- 
لخلق  ابتكارية  أفكار   - األسرة  دخل  من  االستفادة  تعظيم 

فرص استثمارية داخل نطاق األسرة والمجتمع.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
44 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
د. لبني احمد موسي محمد

موعد البرنامج:

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة األعـمـال

السحابة اإلبداعية في طرق التدريس: ��

أهداف البرنامج:
التعرف على تصنيف طرق التدريس - كيفية اختيار الطريقة 
التنظيم  طريقة   - الذاتي  التعلم  طريقة   - للدرس  المناسبة 
المعرفي - طريقة التعلم المعكوس - طريقة التعلم النشط، 

التعلم المدمج.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
78 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
أ. روان عبد العزيز الصحفي

موعد البرنامج:

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة التربية

��هـ | ����مساًء��������

��هـ | ����مساًء��������

 البرامج التدريبية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

الريادة والتسويق اإللكتروني: ��

أهداف البرنامج:
التعرف على التسويق اإللكتروني - األخطاء الشائعة التي 
يقع بها الناس في التسويق اإللكتروني - خمس استراتيجيات 

تسويق إلكترونية األكثر نجاحا:

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
68 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
د. فاطمة محمد مهدي

موعد البرنامج:

االجتماعي-  التواصل  شبكات  بالمحتوي-  التسويق  اإللكتروني-  البريد  عبر  التسويق 
نسبة  تحقق  كيف   -  SEM البحث  محركات  عبر  التسويق   -  PPC المدفوعة  اإلعالنات 

مشاهدة أكبر على يوتيوب نصائح مهمة.

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة العلوم اإلنسانية

��هـ | ����مساًء��������
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أهداف البرنامج:
تنظيمه  وكيفية  الوقت  وإدارة  األولويات  مفهوم  تحديد 
حسب األهم قبل الفهم - إدراك الدور السلبي لضغوط - العمل 
للتغلب  األنسب  األسلوب  ويستخدم  الوقت  مضيعات  كأحد 
عليها - تحديد العائد المتوقع من االستثمار األمثل للوقت 

على كل من الفرد والمنظمة.

عدد المستفيدين:
1419 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
أ. حمود ال عمر

إدارة الجودة الشاملة: ��

أهداف البرنامج:
تحديد المعارف المهمة عن الجودة الشاملة وكيفية ونشأتها 
- المبادئ الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة - إكساب المشاركين 
الجودة  عبر  عليها  للحصول  نسعى  التي  األهداف  معرفة 
الشاملة - المعرفة بالمدارس والرواد الذين طبقوا إدارة الجودة 

الشاملة.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
150 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
أ. حمود ال عمر

موعد البرنامج:
�مساًء������هـ | ��������

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة األعـمـال

فن إدارة الوقت وعقد االجتماعات: ��

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

موعد البرنامج:
��هـ | ���4مساًء��������

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة األعـمـال

إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية: ��

أهداف البرنامج:
أسلوب   - ومحتوياتها  الذاتية  السيرة  أهمية  على  التعرف 
كتابة السيرة الذاتية - تعريف المقابالت وأنواعها - االستعداد 

للمقابلة الشخصية.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
41 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
أ. أنجي أحمد عبد الغني

موعد البرنامج:
��هـ | ����مساًء��������
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أهداف البرنامج:
مفهوم  ونشأتها،  الخمس  التاءات  مفهوم  على  التعرف 
التاءات الخمس  التحسين المستمر، دور تطبيق استراتيجية 

في تحسين بيئة العمل، مفهوم الهدر ومظاهره.

عدد المستفيدين:
27 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
د. أمل عبد العزيز محمد غازي

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة الهندسة

تحديد مسارك الوظيفي: ��

أهداف البرنامج:
بروفايلك  ابتكر  المهنية،  شخصيتي  تحليل  على  التعرف 
م نفسي لمديري الجديد، التعبير  المهني الخاص، كيف سأقدِّ
عن قدراتي ومهاراتي، المهن والوظائف التي تستهويني، 
تحليل سوق العمل، احتياجات سوق العمل الخاص، حتياجات 

سوق العمل الحكومي، اتخاذ قرار التخصص المهني.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
170 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
أ. أحمد شعبان

موعد البرنامج:

مقدمة للبرمجة باستخدام برنامج الماتالب: ��

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

موعد البرنامج:
�مساًء�����هـ | ������������

��هـ | ���0�مساًء��������

هندسة اإللقاء: ��

أهداف البرنامج:
التعرف على طرق التحدث كالعظماء، تعريف اإللقاء ومجاالته، 
أهمية عنصر التشويق واإلقناع، صفات المتحدث الجيد، الثقة 
بالنفس والتغلب على مخاوف اإللقاء، ما بين اإلقالع والهبوط، 
مثلث اإللقاء (الكلمات - نبرة الصوت - لغة الجسد)، فن الوقفات، 
ما قبل اإللقاء - وفي أثناء اإللقاء - وبعد اإللقاء، كيف أتعامل 

مع الجمهور.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
28 مستفيدًا ومستفيدة.

مقدم البرنامج:
د. دالل عبدهللا أعظم

موعد البرنامج:
�مساًء�����هـ | ������������

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة العلوم اإلنسانية:

استراتيجية التاءات الخمس لتحسين بيئة العمل: ��

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

موعد البرنامج:
��هـ | ����مساًء��������

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة العلوم اإلنسانية:



05 تـقـريـر أعمال عمادة خدمة المجتمع 1442هـ

Advanced Testing sys tems in Civil Engineering ��

أهداف البرنامج:
الهندسة  ألبحاث  المتقدم  االختبارات  نظام  على  التعرف 

المدنية، االختبار غير االستنباطي واختبار التوصيف اإلنشائي.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
10 مستفيدين ومستفيدات

مقدم البرنامج:
Dr. Mohd Ahmed

موعد البرنامج:
��هـ | ����مساًء��������

قيادة التغيير: ��

أهداف البرنامج:
التعرف على صفات وخصائص القائد، نماذج عملية للقائد الناجح

وضوح الرؤية والرسالة والهدف.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
1450 مستفيدًا ومستفيدة.

مقدم البرنامج:
د. ظافر سعيد آل حماد

موعد البرنامج:
��هـ ��������

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة الهندسة

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة التربية

solidworks :3D modeling and Drafting ��

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

موعد البرنامج:
�مساًء���هـ | ��0�����������

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة الهندسة

أهداف البرنامج:
التدريب على أساسيات التصميم، خبرة عملية في المختبر 

على نماذج CAD، في العالم الحقيقي، تعرف على مزيد من 
التفاصيل من مواد المحاضرات المصممة خصيًصا.

عدد المستفيدين:
7 مستفيدين ومستفيدات

مقدم البرنامج:
Dr. Abhilash Edacherian

أهداف البرنامج:
التعرف على مقدمة ومبادئ عامة، أساسيات التعامل مع 
الماتالب، البرمجة باستخدام الماتالب، تمثيل البيانات، صناديق 

األدوات.

عدد المستفيدين:
23 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
د: هاني صابر صديق
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بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة العلوم واآلداب بمحايل عسير

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة العلوم واآلداب بمحايل عسير
:SPSS إعداد وكتابة التقارير باستخدام ��

أهداف البرنامج:
بطريقة   SPSS باستخدام  التقارير  وكتابة  إعداد  على  التعرف 

احترافية.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
250 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
د. محمد المزاح

موعد البرنامج:

مهارات التوافق األسري للمقبالت على الزواج: ��

أهداف البرنامج:
فن  في  إبداعية  طرق  األسرة،  نجاح  عوامل  على  التعرف 

التعامل، تحديد شخصية ونمط الزوجين.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
100 مستفيدًا ومستفيدة

مقدم البرنامج:
د. كوثر عبد هللا

موعد البرنامج:
��هـ ��������

��هـ�����������

االستراتيجيات الحديثة في التدريس: ��

أهداف البرنامج:
التعرف على نماذج لعدد من االستراتيجيات الحديثة لتدريس 

فعال االستراتيجيات النشطة.

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

مقر التنفيذ:
عن بعد

عدد المستفيدين:
1750 مستفيدًا ومستفيدة.

مقدم البرنامج:
د. شيماء محمد شطارة

موعد البرنامج:
��هـ ��������

بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة العلوم واآلداب بمحايل عسير
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 المسؤولية المجتمعية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

بـالـتـعـاون مـع كليتي الطب والتربية
الوفاء لجيل العطاء: ��

بـالـتـعـاون مـع كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب
المهارات التربوية في إدارة التعليم عن بعد: ��

بـالـتـعـاون مـع كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب
االبتكار في التعليم اإللكتروني: ��

نوع البرنامج:
ندوة

موعد البرنامج:
��هـ��������

مقدم البرنامج:
د. أيوب الشيخ - د. هيفاء عبد الخالق-  

د. جبران مخظي

عدد المستفيدين:
185 مستفيدًا ومستفيدة

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

موعد البرنامج:
��هـ��������

مقدم البرنامج:
د. خضران عبد هللا السهيمي

عدد المستفيدين:
657 مستفيدًا ومستفيدة

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

موعد البرنامج:
��هـ ��������

مقدم البرنامج:
د. نايف محمد الجبلي

عدد المستفيدين:
1308 مستفيدًا ومستفيدة

بـالـتـعـاون مـع كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب
اليدويات في تعليم الرياضيات: ��

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

موعد البرنامج:
��هـ��������

مقدم البرنامج:
د. سامي مصبح الشهري

عدد المستفيدين:
1101 مستفيدًا ومستفيدة

بـالـتـعـاون مـع كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب
الممارسات التطبيقية في إدارة المؤسسات التعليمية: ��

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

موعد البرنامج:
��هـ��������

مقدم البرنامج:
أ.د عبد العزيز سعيد الهاجري

عدد المستفيدين:
802 مستفيدًا ومستفيدة

بـالـتـعـاون مـع كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب
االستراتيجيات األساسية للتدريس الفعال: ��

نوع البرنامج:
دورة تدريبية

موعد البرنامج:
��هـ��������

مقدم البرنامج:
د. احمد علي الصغير

عدد المستفيدين:
1101 مستفيدًا ومستفيدة

نوع البرنامج:
ندوة

موعد البرنامج:
��هـ��������

مقدم البرنامج:
أ. آمال عسيري

عدد المستفيدين:
1500 مستفيدًا ومستفيدة

بالتعاون مع كلية لعلوم الطبية بمحايل - إدارة مجمع الواحة بمحايل
التحذير من سرطان الثدي: ��
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 مسابقة الخط العربي لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

نبذة عن المسابقة:

��

تزامنًا مع عام الخط العربي 2020 وإطالق وزارة الثقافة لمبادرة الخط العربي وبناء على توجيهات معالي وزير التعليم في التعميم رقم 
(100651) وتاريخ 1441/11/14هـ بالتفاعل مع المبادرة أطلقت جامعة الملك خالد مسابقة الخط العربي 2020 بنسختها األولى برعاية صاحب 

السمو الملكي األمير تركي بن طالل آل سعود، بهدف نشر الوعي بأهمية فن الخط العربي في المملكة العربية السعودية، حفاظًا على 
هذا الفن الجميل وتصديره ألجيال المستقبل، وتقدير قيمة الخط العربي كحرفة يدوية أصيلة، والسعي لخدمة الدين والوطن واألمة، 

واكتشاف المبدعين في الخط العربي وتشجيعهم على االتقان.

خط الرقعةخط النسخخط الثلث الجليخط الثلث

خط الدوانيخط الكوفي

خط نستعليق

فروع المسابقة 

��إحصائيات المسابقة 

61خط الثلث
مشارك

9خط الثلث الجلي
مشاركين

38خط النسخ
مشارك

38خط الرقعة
مشارك

19الخط الكوفي
مشارك

38الخط الديواني
مشارك

17خط النستعليق
مشارك

المشاركين حسب الفروع

المشاركين حسب المناطق

األحساء
الخبر

الدمام
حفر الباطن

الظهران

المنطقة الشرقية
القطيف

25
مشارك

منطقة جازان
أبو عريش

صامطة
7

مشاركين

منطقة الباحة
5

مشاركين

منطقة حائل

منطقة الحدود الشمالية
رفحاء
عرعر

3
مشاركين

7
مشاركين

منطقة عسير
أبها

المجاردة
محايل عسير
سراة عبيدة

أحد رفيدة
خميس مشيط

منطقة القصيم
بريدة

29
مشارك

6
مشاركين

منطقة الرياض
الخرج

الدرعية

منطقة مكة المكرمة
جدة

القنفذة
الطائف

37
مشارك

31
مشارك

129الذكور
مشارك

46اإلناث
مشاركة

114السعوديين
مشارك

المقيمين
مشارك

المشاركين حسب النوع والجنسية

زوار الموقع اإللكتروني
1.000

2020 يوليو 2020 أغسطس

7124
زائر عائد

إجـمالـي عـدد
 الزوار للموقع 

زائر حديث 500

17.4 %

82.6%

السعودية
الواليات المتحدة االمريكية

مصر
االمارات العربية المتحدة

اندونيسيا
العراق

تركياالمملكة المتحدة
الجزائرالمغرب

85.00%

2.90%

1.82 %

0.86%

0.71 %

0.64%

0.58 %

0.58%

0.58 %

0.47%
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