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 العمادةبذة عن أواًل: ن
 لىع الشريفني احلرمني خادم موافقة بعد خالد امللك جبامعة املستمر والتعليم اجملتمع خدمة عمادة إنشاء مت النشأة

 حاضرة املستمر والتعليم اجملتمع خدمة عمادة كانت  اجلامعة يف العمل بدء ومع خالد امللك جامعة إنشاء
.اجملتمع خدمة يف الثالثة اجلامعة رسالة بتقدمي  

العمادةرؤية  فاعلة احرتافية حبلول ومؤسساته اجملتمع قدرات تنمية يف االسرتاتيجي الشريك   
العمادةرسالة   نم ملموس إجيايب أثر ذات نوعية وبرامج مبتكرة حبلول ومؤسساته اجملتمع قدرات لتنمية العمادة تسعى 

.فاعلة اسرتاتيجية وشراكات متطورة وتقنيات جاذبة عمل وبيئة مؤهلة كوادر  خالل  
األهداف 
 االسرتاتيجية

.التطوير من أولوايهتا وحتديد املستهدفة الشرائح احتياجات حتليل ً.     1  
2. .اإلنسانية املعرفة نشر يف للمسامهة اخلارجي وللمجتمع للطالب نوعية برامج وتقدمي تطوير   
3. .متخصصة واستشارات دراسات وتقدمي تطوير   
4. .املستفيدين رضا حتقيق   
5. .احليوية اجملتمع املؤسسات مع الفاعلة الشراكات بناء   
6. .األكادميي واالعتماد الشاملة اجلودة متطلبات استيفاء   
7. .فاعلة تسويقية وآليات نظم تطوير   
8. .خالقة تدريبية تعليمية لبيئة الالزمة والبيئة والتجهيزات التقنيات أحدث توفري   
9. .البشرية الكوادر وحتفيز وتطوير استقطاب   
10. .واملايل اإلداري النظام تطوير   
11. .اثبتة مالية موارد إجياد   
12. .للعمادة املالية املوارد تنمية   
13. .للعمادة التشغيلية التكاليف ضبط   
14. الواعية والقيادات البشرية القوى إعداد   

 

 

 



 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 اثنيا: أقسام ووحدات العمادة
 :االقسامً-أ

 الشراكة اجملتمعية. -1

 املالية. -2

 االتصاالت اإلدارية. -3

 املوارد البشرية. -4

 املستودعات. -5

 العهد واملشرتايت. -6

 الدورات والدبلومات. -7

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 الوحدات:

 وحدة التطوير. -1

 وحدة اجلودة. -2

 الشؤون القانونية. -3

 الشؤون اإلعالمية والتسويق. -4

 وحدة القياس والتقومي ومؤشرات األداء. -5

 احلكومية واخلاصة. منسق الشراكات اجملتمعية -6

 ج-احصاءات بعدد العاملني يف العمادة:

 

 الوظائف اإلدارية العليا يف االدارة/ املركز

 اجلنسية
 الوظائف اإلدارية العليا

 اجملموع
 نساء رجال

 26 13 13 سعودي

 6 2 4 غري سعودي

 32 15 17 اجملموع

  

 

 

 



 
  

 

 

 

 الوظائف الفنية واملستخدمون واملعينون على بند أجور العمال

 اجلنسية
 اجملموع بند أجور العمال املستخدمون الوظائف الفنية

 االمجايل نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 2 1 1 - - - 1 1 - سعودي

 - - - - - - - - - غري سعودي

 2 1 1 - - - 1 1 - اجملموع

 

حسب املؤهل الوظائف اإلدارية  

 اجلنسية
 اجملموع أخرى دبلوم متوسط بكالوريوس ماجستري دكتوراه

 االمجايل نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 33 12 21 2 2 1 4 6 6 2 3 1 6 سعودي

 - - - - - - - - - - - - - غري سعودي

 33 12 21 2 2 1 4 6 6 2 3 1 6 اجملموع

)إن وجد( املستشارون يف العمادة  

 مالحظات األعمال املنوطة به التخصص اسم املستشار م
  مستشار العمادة للتطوير واجلودة  إدارة وختطيط د. حممد أمحد غريب   .1
  مستشار العمادة للتدريب والتعليم  مناهج وطرق تدريس د. حممد علي العبد  .2
  مشرف أكادميي ومنسقة الوحدة األكادميية مناهج وطرق تدريس د. سامية ندا شهوان   .3
  منسقة التدريب علم نفس اكلينيكي  د. والء بدوي   .4

 



 
  

 

 جملس العمادة واللجان التابعة لهاثلثا: 
 جملس العمادة: -أ

 مالحظات العمل االسم م

 رئيسا   عميد خدمة اجملتمع والتعليم املستمر د. عمر علوان عقيل  .1

إبراهيم  فعبد اللطي د.  .2

 احلديثي

 عضوا   عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية

 عضوااً عميد التطوير األكادميي واجلودة اهلاجري زعبد العزيد.   .3

 عضوااً عميد القبول والتسجيل القرين نعبد احملس د.  .4

 عضوااً وكيل العمادة ظافر فراج الشهري د.  .5

 عضوااً وكيل العمادة للتدريب والتعليم د. علي حممد آل ايسر  .6

 عضوااً )شطر الطالبات(وكيلة العمادة  د. عبري حمفوظ آل مداوي  .7

 عضوااً املشرف على وحدة املسؤولية والشراكة اجملتمعية د. حممد مشبب آل حبرت  .8

 مدير عام الشؤون ال حممد فرحان سعيد آل عبود  .9

 إدارية واملالية

 عضوااً

 عضوااً املراقب املايل للموارد الذاتية أ. حسن علي القحطاين  .10

 مقررا   اإلدارةمدير  أ. سلطان ظافر األمسري  .11

 اللجان التابعة له: -ب

 املباشر.جلنة الشراء  -1

 جلنة صياغة العقود على الئحة التوظيف املعتمدة من جملس اجلامعة. -2

 جلنة تنظيم العمل التطوعي. -3

 



 
  

 

 
 

 رابعا: االهداف االسرتاتيجية للعمادة وارتباطها ابألهداف االسرتاتيجية للجامعة
للعمادة االهداف االسرتاتيجية م  مدى ارتباطها ابألهداف 

للجامعة االسرتاتيجية  
 ما مت اجنازه)املؤشرات( اليات حتقيقها

حتليل احتياجات الشرائح املستهدفة   .1
 وحتديد أولوايهتا من التطوير.

تعزيز الشراكة الفاعلة مع 
 اجملتمع

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة -  
والتعليم  اجملتمععمادة خدمة -

 املستمر

معدل رضا اجلهات 
من خدمات  املستفيدين

 اجلامعة. 
تطوير وتقدمي برامج نوعية للطالب   .2

وللمجتمع اخلارجي للمسامهة يف نشر 
 املعرفة اإلنسانية.

تعزيز الشراكة الفاعلة مع 
 اجملتمع

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -
 املستمر

عدد الربامج اجملتمعية املقدمة 
 من اجلامعة سنواي  

ر وتقدمي دراسات واستشارات تطوي  .3
 متخصصة.

تعزيز الشراكة الفاعلة مع 
 اجملتمع

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -
 املستمر

استثمار البحوث والدراسات 
اجملتمعالعلمية يف خدمة   

تعزيز الشراكة الفاعلة مع  حتقيق رضا املستفيدين.  .4
 اجملتمع

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -
 املستمر

اجلهات معدل رضا 
املستفيدين من خدمات 

 اجلامعة
بناء الشراكات الفاعلة مع املؤسسات   .5

 اجملتمع احليوية.
تعزيز الشراكة الفاعلة مع 

 اجملتمع
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -

 املستمر
برام شراكات بني اجلامعة ا

 واإلقليمية احمللية واملؤسسات
اجملتمع خلدمة  والدولية  

ودة الشاملة واالعتماد استيفاء متطلبات اجل  .6
 األكادميي.

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودةً- توفري بيئة أكادميية جاذبة  
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -

 املستمر

تقدمي خدمات جمتمعية متنوعة 
 ومتميزة.

تعزيز الشراكة الفاعلة مع  تطوير نظم وآليات تسويقية فاعلة.  .7
 اجملتمع

واجلودةوكالة اجلامعة للتطوير  -  
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -

 املستمر

استحداث وتطوير برامج 
املستمرالتعليم   

توفري أحدث التقنيات والتجهيزات والبيئة   .8
 الالزمة لبيئة تعليمية تدريبية خالقة.

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة - توفري بيئة أكادميية جاذبة  
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -

 املستمر

عن  املستفيدينمعدل رضا  -
 جودة مصادر التعلم

عن  املستفيدينمعدل رضا  -
واخلدمات  املرافقجودة 

هلم. املقدمة  
وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة - توفري بيئة أكادميية جاذبة استقطاب وتطوير وحتفيز الكوادر البشرية.  .9  

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -
 املستمر

جمتمعية تقدمي خدمات  -
 متنوعة ومتميزة.

معدل رضا اجلهات  -
املستفيدين من خدمات 

 اجلامعة
 



 
  

 

 

ً

املالية املواردتنمية  تطوير النظام اإلداري واملايل.  .10 وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة -   
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -

 املستمر

تقدمي خدمات جمتمعية متنوعة 
 ومتميزة.

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة - تنمية املوارد املالية إجياد موارد مالية اثبتة.  .11  
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -

 املستمر

استثمار البحوث والدراسات 
 العلمية يف خدمة اجملتمع

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة - تنمية املوارد املالية تنمية املوارد املالية للعمادة.  .12  
 عمادة خدمة اجملتمع والتعليم-

 املستمر

استثمار البحوث والدراسات 
 العلمية يف خدمة اجملتمع

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة - تنمية املوارد املالية ضبط التكاليف التشغيلية للعمادة.  .13  
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -

 املستمر

استثمار البحوث والدراسات 
 العلمية يف خدمة اجملتمع

والقيادات الواعيةإعداد القوى البشرية   .14 وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة - توفري بيئة أكادميية جاذبة   
عمادة خدمة اجملتمع والتعليم -

 املستمر

تقدمي خدمات جمتمعية متنوعة 
 ومتميزة.

 

 

ً  



 
  

 

 

 ابلعمادة األنشطة والفعالياتخامسا: 
 إحصاء مبا مت تنفيذه ما مت تنفيذه اجملال

العالميًللدفاعًالمدنيًتحتًالمشاركةًفيًاليومً  .1
بيدًللوقايةًمنًالمخاطر(.  شعارً)يداًا

 تمًالتنفيذ

المشاركةًفيًمهرجانًأبهاًعاصمةًالسياحةً  .2
.2017العربيةً  

 تمًالتنفيذ

 تمًالتنفيذ زيارةًالفرعًالنسائيًللعمادةًدارًالرعايةًبأبها.  .3

مستشفىًأبهاًللنساءًزيارةًالفرعًالنسائيًللعمادةً  .4
بأبهاًوالولدة  

 تمًالتنفيذ

المشاركةًفيًالبرنامجًالصحيًوالتوعويً  .5
.1439السادسًفيًمركزًبللسمرًوالتثقيفيً  

 تمًالتنفيذ

هـ.1439المشاركةًفيًاليومًالعالميًللطفلً  .6  تمًالتنفيذ 

 تمًالتنفيذ المشاركةًفيًخيمةًأبهاًالدعويةًالعاشرة  .7

المشاركةًفيًحفلًالمعايدةًلمنسوبيًدارًالتربيةً  .8
 الجتماعية.

 تمًالتنفيذ

 تمًالتنفيذ المشاركةًفيًفعاليةً"ًارحبوا"  .9

 



 
  

 

 سادسا: اجنازات العمادة
 االجناز ابألرقام ما مت تنفيذه اجملال

 
أوال / حمور 
 العمادة:
 
 
 
 
 

إعادة هيكلة العمادة وعمل وصف وظيفي لألقسام والوحدات اإلدارية -
 ابلعمادة بشطريها الرجايل والنسائي.

استحداث هوية جديدة وشعار جديد للعمادة مبا يتوافق مع هوية -
 اجلامعة.

إعادة تشكيل جملس العمادة.-  
تشكيل اجمللس االستشاري اجملتمعي ابلعمادة والذي يضم أعضاء من -

اجلهات احلكومية مثل أمارة منطقة عسري، ومجعية الكوثر، والصحة، 
قوات الربية امللكية ابملنطقة والتعليم، والكهرابء، والدفاع املدين، وال

اجلنوبية، عالوة على أعضاء من القطاع اخلاص مثل الغرفة التجارية 
 وبعض املؤسسات اخلاصة ابملنطقة اجلنوبية.

عقد االجتماعات الدورية األسبوعية مع منسويب العمادة للتواصل -
 والتشاور وكذلك لبحث األفكار اجلديدة.

عي.تفعيل وسائل التواصل االجتما-  
حتديث موقع العمادة.-  

تطوير معامل احلاسب اآليل من حيث البنية التحتية واألجهزة احلديثة -
لتتناسب مع الدورات التدريبية املتخصصة اليت تسعى العمادة لتنفيذها 

 مستقبال .
تفعيل وحدة اإلعالم والتسويق.-  

انتقال شطر الطالبات إىل املقر اجلديد يف لعصان.-  
م2017والعمل على اقفال ميزانية  2016ميزانية اقفال -  

 

 ً



 
  

ً

 

 
اثنيا / حمور 
التدريب 
 والدبلومات:
 
 
 
 

نفذت عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر عددا  من الربامج -
هـ، ضمت املئات من 1438/1439والدورات خالل العام اجلامعي 

 املستفيدين واملستفيدات من داخل اجلامعة وخارجها حيث بلغ عدد
مستفيد ومستفيدة كما  3904برانجما وبلغ عدد املستفيدين  84الربامج 

(.1هو موضح ابجلدول )  
تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية ابلتعاون مع كليات اجلامعة واليت قد -

مت اإلعالن عنها من خالل موقع العمادة وموقع اجلامعة ووسائل 
 التواصل االجتماعي للرجال والنساء. 

ملعايل على إقامة دورات يف اللغة االجنليزية ختصصية يف عدة موافقة ا-
 جماالت منها )العسكري، الصحي، السياحي، التسويقي...اخل(. 

إعادة هيكلة وتنظيم أعمال التدريب والدبلومات التطبيقية ابلعمادة -
وإعداد النماذج املنظمة للعمل ابلعمادة مثل منوذج بياانت للمدرب 

دورة تدريبية أو ورشة عمل، واستمارة لتقييم  ومنوذج لطلب إقامة
الدورات التدريبية، ومنوذج تقرير برانمج تدرييب، واستبانة لقياس أثر 

التدريب ولقياس عالقة اجلامعة ابجملتمع، وغريها من النماذج مبا حيقق 
 جودة العملية التعليمية والتدريبية ابلعمادة. 

إدارة املوارد البشرية،  العمل على توصيف عدد من الدبلومات يف-
واحملاسبة، والتسويق اإللكرتوين، والعالقات العامة، واللغة االجنليزية، 

والتفتيش األمين، والسالمة والصحة املهنية، واملراقب الصحي، 
وأساسيات القراءات، سعيا  العتمادها وتصنيفها من وزارة اخلدمة املدنية 

 ابلتعاون مع الكليات واألقسام املختصة.
حتديث الدبلومات املعتمدة ابلعمادة وتتمثل يف دبلوم اإلدارة املكتبية، -

 ودبلوم احلاسب اآليل.

 

 ً



 
  

ً

ً

ً

 
اثلثا / خدمة 
اجملتمع والشراكة 
 اجملتمعية:
 
 
 
 

املوافقة على مشروع متكامل لتنظيم العمل والشراكات اجملتمعية على -
مستوى اجلامعة من خالل موقع الكرتوين )رايدة( حيث يعمل على 
متابعة مؤشرات األداء والتوثيق األمثل لربامج خدمة اجملتمع مبختلف 

 أنواعها وتعدد اجلهات املنفذة هلا. 
عمل التطوعي )ابدر( ووضع املوافقة على مشروع متكامل لتنظيم ال-

اهلوية املناسبة له من خالل موقع الكرتوين متكامل للعمل التطوعي 
 ملنسويب اجلامعة. 

عقد اجتماع مع املكتب التعاوين حبضور د. عبدهللا أبوعشي لوضع -
كما مت مناقشة املخيم السياحي   واملكتب،مسودة اتفاقية بني اجلامعة 

هـ وما ميكن اجلامعة تقدميه يف هذا اجلانب. 1439الدعوي لصيف   
العمل على وضع تصور مبدئي لشراكات جمتمعية مع مدارس التعليم -

 العام حسب اإلمكاانت املتاحة. 
الرفع مبقرتح مبادرة جمتمعية ابسم صاحب السمو امللكي األمري/تركي -

أمري منطقة عسري مبادرة )عسري  انئب-زالعزي عبدبن طالل بن 
 خمضرة(. 

تشكيل جلنة حملية ابلعمادة حلصر برامج خدمة اجملتمع على مستوى -
 اجلامعة والكليات ووضعه يف سجل )خدمة اجملتمع(. 

دراسة وإقرار برامج خدمة اجملتمع على مستوى كليات اجلامعة. -  
وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة زايرة مركز املعاقني مع سعادة الدكتور -

 والوفد املرافق لسعادته.
زايرات متعددة من خالل وحدة الشراكة اجملتمعية ملؤسسات التعليم -

ابملنطقة اجلنوبية لشطري العمادة الرجايل والنسائي مشلت زايرة املدرسة 
 الثانوية السابعة عشر للتنسيق إلقامة عدة دورات تدريبية هلا.

لعمادة خاص ابلشراكات اجملتمعية.إعداد منوذج ل-  
املشاركة يف ورشة العمل مع مسو انئب منطقة عسري لتشكيل اهليكل -

 التنظيمي لفريق # سندكم التطوعي.
املشاركة يف برانمج أتهيل الفريق التطوعي # سندكم وإعداد ميثاق -

للعمل التطوعي ابلعمادة من خالل وحدة الشراكات اجملتمعية ألكثر من 
متطوعة. 23تطوع، وأكثر من م 400  

عامل وعاملة يوميا  من عمال  350تنظيم محلة إفطار صائم لعدد -
وجبة مت توزيعها يف احلملة امليدانية بتنظيم من  1000اجلامعة وتوزيع 

فريق ابدر التطوعي ومبشاركة سعادة مدير شرطة عسري وعدد من 
 الضباط واألفراد.

 



 
  

 دار الرتبية االجتماعية بأاها حبضور املشاركة يف حفل املعايدة ملنسويب-
سعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة د مرزن الشهراين ومدير عام فرع 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتنظيم من فريق ابدر التطوعي.
املشاركة يف ملتقي التطوع وتدشني ميثاق التطوع لفريق التطوع -

 )سندكم( ابلشراكة مع عدة جهات.
عاون مع وحدة األنشطة التوعوية والثقافية بكلية الشريعة وأصول الت-

الدين يف إقامة حفل تكرمي املشاركني يف برامج الدروس العلمية 
 للجاليات العربية، وتوزيع بعض اهلدااي والشهادات للمشاركني.

جاري االعداد والتحضريات النهائية للربانمج الصيفي للعمادة والذي -
دة يف احلاسب اآليل ويف اللغة اإلجنليزية ويف اإلدارة يشمل برامج متعد

 واجلودة.
 

 هـ: 1439/ 1438دورات العمادة للفصل الدراسي األول  -

 المجموع اناث ذكور المستهدفين مدةًالبرنامج اسمًالبرنامج م

منسوبيًالدفاعًالمدنيً يومان ورشةًعملًالجودةًالشاملةًوتطبيقاتهاً .1
(ضباطً)  32 0 32 

تأسيسيةًفيًاللغةًالنجليزيةًدورةً .2  60 0 60 جميعًأطيافًالمجتمع شهر 

أشهر3ً التصالتًاإلداريةًالحديثةً .3 تآقواتًأمنًالمنش   30 0 30 

أشهر3ً تطبيقاتًالحاسبًاآلليً .4 تآقواتًأمنًالمنش   30 0 30 

 400 0 400 األمنًالعام يوم فنًالتعاملًمعًالجمهورً .5

تآقواتًأمنًالمنش يوم فنًالتعاملًمعًالجمهورً .6  40 0 40 

 200 0 200 الدورياتًالمنية يوم ورشةًعملًالجودةًالشاملةًوتطبيقاتهاً .7

أيام3ً دورةًالصحةًوالسالمةًالمهنيةً .8  93 0 93 طالبًكليةًالعلوم 

 72 0 72 نزلءًسجنًابهاًالعام يوم تطويرًالذاتًضمنًبرنامجًدوراتًالسجونً .9

10. ً
برنامجًدوراتًنظامًتشغيلًالحاسبًالليًضمنً

 33 0 33 نزلءًسجنًابهاًالعام يوم السجون

11. ً
( MS Word)برنامجًمعالجًالنصوصً ضمنًً

 17 0 17 نزلءًسجنًابهاًالعام يومان برنامجًدوراتًالسجون

 64 0 64 نزلءًسجنًابهاًالعام يوم كيفًتغيرًحياتكًضمنًبرنامجًدوراتًالسجونً .12

13. ً
دوراتًفنًالتعاملًمعًالجمهورًضمنًبرنامجً

 السجون
 90 0 90 نزلءًسجنًابهاًالعام يوم

أشهر3ً التصالتًاإلداريةًالحديثةً .14  
اتًأمنًمنسوبيًقو
تالمنشآ  

20 0 20 

أشهر3ً األرشفةًاإللكترونيةً .15  
اتًأمنًمنسوبيًقو
تالمنشآ  

30 0 30 

16. ً
تنميةًالوعيًالسياحيًلمعلميًالدراساتًالجتماعيةً

2030فيًضوءًرؤيةًالمملكةً  
 يوم

معلميًالدراساتً
 الجتماعية

30 0 30 

17. ً
ورشةًعملًالمواكبةًاإلعالميةًألبهاًعاصمةًالسياحةً

م2017العربيةً  
أيام3ً نطقةًعسيرماإلعالميينًب   41 0 41 

أيام5ً تحريرًالخطاباتًوالعروضً)المجموعةًاألولى(ً .18  
منسوبيًأمانةًمنطقةً

 عسير
19 0 19 

الثاني(تحريرًالخطاباتًوالعروضً)المجموعةًً .19 أيام5ً   
منسوبيًأمانةًمنطقةً

 عسير
15 0 15 



 
  

 المجموع اناث ذكور المستهدفين مدةًالبرنامج اسمًالبرنامج م

أيام5ً تحريرًالخطاباتًوالعروضً)المجموعةًالثالث(ً .20  
منسوبيًأمانةًمنطقةً

 عسير
15 0 15 

 12 0 12 طالباتًالجامعة يوم آفاقًالعفافً .21

 تنميةًالمهاراتًاإلداريةًملتقىًالحريضةً .22
 يوم

 100 كافةًأطيافًالمجتمع
0 

100 

النجليزيةًالمبتدئةاللغةًً .23 أسابيع3ً   15 0 15 كافةًأطيافًالمجتمع 

2030ندوةًالشبابًورؤيةًً .24  40 0 40 طالبًالجامعة يوم 

25. ً
كيفيةًفتحًحسابًالمواطنًضمنًفعاليةًملتقىً

 الحريضة
 30 0 30 طالبًالمدارس يوم

 30 0 30 طالبًالمدارس يوم مقدمةًفيًالحاسبًاآلليًملتقىًالحريضةً .26

27. ً
التحدثًمعًاألخرينًفيًاللغةًاإلنجليزيةًًمهاراتً

 ملتقىًالحريضة
 يوم

 45 0 45 كافةًأطيافًالمجتمع

 التغييرًإلىًاألفضلًملتقىًالحريضةً .28
 يوم

 50 0 50 كافةًأطيافًالمجتمع

29. ً
كيفيةًتحسينًمستواكًفيًاللغةًاإلنجليزيةًملتقىً

 الحريضة
 يوم

 45 0 45 كافةًأطيافًالمجتمع

األخرينًملتقىًالحريضةمهاراتًالتعاملًمعًً .30  
 يوم

 100 0 100 كافةًأطيافًالمجتمع

 استراتيجياتًإدارةًالوقتًملتقىًالحريضةً .31
 يوم

 100 0 100 كافةًأطيافًالمجتمع

 مهاراتًالتواصلًالفعالًملتقىًالحريضةً .32
 يوم

 100 0 100 كافةًأطيافًالمجتمع

أسابيع3 مقدمةًعامةًفيًالترجمةً .33  21 21 0 كافةًأطيافًالمجتمع 

34. ً
محاضرةًبالتعاونًمعًجمعيةًحقوقًالنسانًبعنوانً)ً

 100 70 30 طالبًوطالباتًالجامعة يوم احترامًحقوقًالنسانًمسؤوليتيً(

35. ً
المستجداتًالحديثةًفيًتطويرًالمهاراتًالتدريسيةً

أيام3ً لدىًأعضاءًهيئةًالتدريسًبالجامعة أعضاءًهيئةًالتدريسً 
 77 37 40 بالجامعات

36. ً
صعوباتًتدريسًاللغةًالنجليزيةً(ًورشةًعملً)ً

 لمعلميًومعلماتًاللغةًالنجليزية
 يوم

معلميًومعلماتًاللغةً
 النجليزية

30 25 55 

 29 29 0 طالباتًالجامعة يوم مبادئًالسكرتارياً .37

 22 22 0 طالباتًالجامعة يوم تعرفيًعلىًشخصيتكًونمطًالتعلمًلديكً .38

 48 48 0 طالباتًالجامعة يوم قدريًذاتكً .39

 48 48 0 أطيافًالمجتمع يومان إدارةًخدمةًالعمالءً .40

 21 21 0 الموظفاتًالداريات يوم مقدمةًفيًمبادئًالسكرتارياً .41

أشهر3ً استخدامًالحاسبًاآلليًفيًالعمالًالمكتبيةً .42  75 75 0 كافةًأطيافًالمجتمع 

 42 42 0 البتدائيةًالتاسعة يوم السبورةًالتفاعليةً .43

 30 30 0 خريجاتًكليةًالعلوم يوم أنماطًالشخصيةً .44

 19 19 0 طالباتًالفرع يوم الخرائطًالذهنيةً .45

 48 48 0 طالبات املركز يوم قدريًذاتكًوأسعديًحياتكً .46

 45 45 0 طالباتًالفرع يوم التفكيرًاإليجابيً .47

 46 46 0 طالباتًالجامعة يوم تعرفيًعلىًشخصيتكًونمطًالتعلمًلديكً .48

 5 5 0 مدرباتًالفرع يوم مهاراتًالمعلمًالمبدعً .49

 يوم السبورةًالتفاعليةً .50
معلماتًالمرحلةً

 البتدائية
0 30 30 



 
  

 المجموع اناث ذكور المستهدفين مدةًالبرنامج اسمًالبرنامج م

 يوم السبورةًالتفاعليةً .51
معلماتًالمرحلةً

 المتوسطة
0 24 24 

 21 21 0 طالباتًالجامعة يوم الخرائطًالذهنيةً .52

 53 53 0 طالباتًالفرع يوم مهاراتًالتعاملًمعًالمراجعينً .53

السكرتاريامقدمةًفيًمبادئًً .54  30 30 0 المجتمع يوم 

ايام3ً مبادئًفنًالسكرتاريةً .55  22 22 0 المجتمع 

 60 35 25 المجتمع سنة دبلومًبرمجةًتطبيقيةً .56

 0 0 0 المجتمع سنتان دبلومًبرمجةًأنظمةًالمعلوماتً .57

 32 32 0 المجتمع سنة دبلومًإدارةًمكتبيةً .58

 25 25 0 المجتمع سنتين دبلومًلغةًانجليزيةً .59

أسابيع3 مقدمةًعامةًفيًالترجمةً .60  

كافة أطياف املجتمع من 

يجيد اللغة االنجليزية تحدثا 

 وكتابة 

0 21 21 

61. ً
أشهر 3 االرشفة اإللكترونية  15 15 0 15 

62. ً
أشهر 3 إدارة الجودة  15 15 0 15 

63. ً
ساعات 3 فن التعامل مع الجمهور بمدينة أبها  80 80 

0 
80 

64. ً
خميس مشيطفن التعامل مع الجمهور محافظة  ساعات 3   79 79 

0 
79 

65. ً
ساعات 3 فن التعامل مع الجمهور محافظة  سراة عبيدة  65 65 0 65 

66. ً
ساعات 3 فن التعامل مع الجمهور محافظة  تنومه  70 70 

0 
70 

67. ً
ساعات 3 فن التعامل مع الجمهور محافظة  محايل  69 69 

0 
69 

68. ً
 15 0 15 15 شهر حاسب الي

69. ً
 15 15 شهر اللغة االنجليزية

0 
15 

70. ً

ل الرؤية الوطنية تطوير أداء المجالس البلدية في ظ

2030 
ساعات 5  

10 10 

0 
10 

71. ً
ساعات 3 استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل   15 15 

0 
15 

72. ً
ساعات 3 استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل   21 21 0 21 

73. ً
ساعات 3 مهارات إدارة االزمات  45 45 

0 
45 

74. ً
السلبية لألطفالتعديل السلوكيات  ساعات 3   15 15 

0 
15 

75. ً
ساعات 3 تعديل السلوكيات السلبية للطالب  22 22 0 22 

76. ً
ساعات 3 تعديل السلوكيات السلبية للطالب  18 18 0 18 

77. ً
ساعات 3 التعامل المثالي مع مواقع التواصل االجتماعي  20 20 

0 
20 

78. ً
ساعات 3 أنماط الشخصية والتعليم معلمات التعليم العام  19 19 

0 
19 



 
  

 المجموع اناث ذكور المستهدفين مدةًالبرنامج اسمًالبرنامج م

79. ً
ساعات 3 التعامل المثالي مع مواقع التواصل االجتماعي  25 25 

0 
25 

80. ً
ساعات 3 تعديل السلوكيات السلبية للطالب  18 18 0 18 

81. ً
ساعات 4 تفعيل ونشر ثقافة العمل التطوعي  46 46 

0 
46 

82. ً
 121 121 يوم فن التعامل مع الجمهور 

0 
121 

83. ً
أيام 5 إعداد مشرفي )باحث المستقبل(  20 20 0 20 

84. ً
مستويات )مستمر( 6 اللغة االنجليزية  19 19 0 19 

 3904 924 2980 المجموع

 

 هـ: 1439/ 1438الثاين ورات العمادة للفصل الدراسي د -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 للعمادة:ورات الفصل الصيفي د -
 أوالً دورات الفرع الرجالي للعمادة: -

 العدد الفئة املستهدفة الساعات املدة الدورة م

1.  
 يوم واحد أنماط الشخصية

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
36 

معالجة انسداد مجرى   .2

 الهواء
 يوم واحد

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
22 

كيفية التعامل مع   .3

 الكسور 
 يوم واحد

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
8 

4.  
 يوم واحد إيقاف النزيف وإسعافه

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
9 

5.  
 يوم واحد اإلنعاش القلبي الرئوي 

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
36 

6.  
 يوم واحد التعلم اإللكتروني

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
26 

تصميم وإدارة شبكات   .7

 الحاسب
 يوم واحد

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
9 

8.  
 يوم واحد إقناع الجمهور 

أبها الدعوية  خيمة ساعة واحدة

 العاشرة
13 

9.  
 يوم واحد التسوق اإللكتروني

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
11 

10.  
 يوم واحد االتصال الفعال

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
21 

11.  
 يوم واحد التميز املؤسس ي

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
19 

12.  
 يوم واحد التعلم اإللكتروني

خيمة أبها الدعوية  ساعة واحدة

 العاشرة
23 

13.  
 يوم واحد تطوير الذات

خيمة أبها الدعوية  ساعتين

 العاشرة
18 

دورة في اللغة   .14

 اإلنجليزية 
يوم 30  

 معلمي التعليم العام 80
100 

 351 اإلجمالي 

 

 



 
  

 

 

 

 ثانياً: دورات الفرع النسائي: -

 العدد الفئة املستهدفة الدورة م

 44 فئات املجتمع )نساء( الوقاية من التحرش الجنس ي ضد األطفال  .1

 63 فئات املجتمع )نساء( تعديل السلوكيات الخاطئة عند األطفال  .2

 35 املوظفات + فئات املجتمع )نساء( التعامل مع ضغوط العمل  .3

 19 فئات املجتمع )نساء( فن التجميل واملكياج  .4

املجتمع )نساء(فئات  فن الديكوباج  .5  7 

 15 املوظفات + فئات املجتمع )نساء( كتابة الخطابات والتقارير  .6

 9 املوظفات فئات املجتمع )نساء( السالمة املهنية  .7

 19 معلمات التعليم العام  اللغة االنجليزية  .8

ساعة( 80  -) شهراللغة االنجليزية   .9  19 معلمات التعليم العام  

 230 اإلجمالي  

 

 :بعض الفعاليات المشاركة في -

الفئة   الفعالية م 
 المستهدفة

 العدد

بابهاًالجتماعيةًالتربيةًلمنسوبيًالمعايدةًحفلً .1 كافةًفئاتً 
 المجتمع

50 

(ًهدية10000)ً"أرحبو"ًفعاليةً .2 ًفئاتًكافة 
 المجتمع

10000ً  

العاشرةًالدعويةًالسياحيةًأبهاًبخيمةالمشاركةًً .3 ًفئاتًكافة 
 المجتمع

30244 

 40294 اإلجماليً .4

 

 

 

 



 
  

 

 

العمادةمحور ًفي ثالثا: انجاز ما يلي  

تطوير معامل احلاسب اآليل من حيث البنية التحتية واألجهزة احلديثة لتتناسب مع الدورات االنتهاء من  -
 التدريبية املتخصصة اليت تسعى العمادة لتنفيذها مستقبال .

وجبة مت توزيعها يف  1000عامل وعاملة يوميا  من عمال اجلامعة وتوزيع  350تنظيم محلة إفطار صائم لعدد  -
 راد.ومبشاركة سعادة مدير شرطة عسري وعدد من الضباط واألفالتطوعي  ابدر فريق من بتنظيماحلملة امليدانية 

طوير واجلودة د ا حبضور سعادة وكيل اجلامعة للتاملشاركة يف حفل املعايدة ملنسويب دار الرتبية االجتماعية بأاه -
 مرزن الشهراين ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بتنظيم من فريق ابدر التطوعي.

 

االنتهاء من توصيف عدد من الدبلومات احلديثة واليت تتمثل يف؛ دبلوم إدارة املوارد البشرية، واحملاسبة، والتسويق  -
اإللكرتوين، والعالقات العامة، واللغة االجنليزية، والتفتيش األمين، والسالمة والصحة املهنية، واملراقب الصحي، 
وأساسيات القراءات، سعيا  العتمادها وتصنيفها من وزارة اخلدمة املدنية ابلتعاون مع الكليات واألقسام 

 املختصة.

 دبلوم اإلدارة املكتبية، ودبلوم احلاسب اآليل. حتديث الدبلومات املعتمدة ابلعمادة وتتمثل يف -

 النتهاءًمنًإعدادًدليلًللبرامجًوالدوراتًالتدريبيةًللعمادة. -

للعمادةًفيًضوءًالخطةًالستراتيجيةًًالستراتيجيةًالخطةًمبادراتًمنًالنتهاء -

ً.للجامعة

لتوثيقًكافةًالفعالياتًوالبرامجًواألنشطةًالمقدمةًلخدمةًًالمجتمعًخدمةًسجلًمنًالنتهاء -

ً.المجتمعًعلىًمستوىًالجامعة

ًلعمادةاًلمنسوبيًالوظيفيًوالوصفًالتنظيميًالهيكلًمنًالنتهاءًعلىًالعملًاآلنًيجري -

 .للعمادةًالجديدةًالهيكلةًضوءًفي

 



 
  

 

 

 

 املناسبة للتغلب عليها واليات التنفيذ العمادة واملقرتحاتاليت واجهتها  سابعا: املعوقات
 آليات التنفيذ املقرتحات املناسبة املعوقات  م

 ضعف احلوافز املالية للمدربني 1
 زايدة احلوافز املالية للمدربني واملشرفني

 
 تغيري الئحة العمادة

 استقطاب فريق للتسويق فريق لتسويق اخلدمات ضعف تسويق اخلدمات 2

املوقع االلكرتوين للعمادةضعف خدمات  3  تفعيل خدمات املوقع زايدة فاعلية خدمات املوقع االلكرتوين للعمادة 

 شركة وتعاون مع اجلهات املستفيدة ومقدمي اخلدمات  تبادل املعلومات مع مقدمي اخلدمات  ضعف تبادل املعلومات مع مقدمي اخلدمات  4

لتطوير وا لحاجة الكوادر البشرية ابلعمادة للتأهي 5  برامج تدريبية وورش عمل مالئمة أتهيل وتدريب الكوادر البشرية ابلعمادة  

 

  



 
  

 

 

 

 اثمنا: التطلعات املستقبلية
 آليات التنفيذ املستهدف للعام القادم املبادرة م
1 

 تقدمي خدمات جمتمعية متنوعة ومتميزة
وحل وجيه جمموعة برامج ختدم اجملتمع وتسهم بشكل فاعل يف تنميته ت

 مشكالته

 القيام مبراجعة شاملة للربامج اخلدمية اليت تقدم للمجتمع وتقييمها.
.ة(البحثي/ الصحية/ الرتفيهية/ النفسية/ ةاخلدمات( االجتماعيحصر احتياجات اجملتمع من   

 بناء اسرتاتيجية للجامعة يف تقدمي اخلدمات اجملتمعية.
اجملتمعية إىل خطط عمل تتالئم مع طبيعة كل صياغة اسرتاتيجية اجلامعة يف تقدمي اخلدمات 

 برانمج/ مركز يقدم برامج خدمية للمجتمع.
اجملتمعية.قياس رضا اجلهات/ الفئات املستفيدة من اخلدمات   

 مشاريع التوأمة الداخلية 2
 التوأمة مع مؤسسات مشاريعوتطوير  تعزيز الشراكة الفاعلة مع اجملتمع

 اجملتمع احمللي
مع مؤسسات اجملتمع املدين احمللية واإلقليمية والدوليةعقد الشراكات   

 عقد الشراكات مع مؤسسات اجملتمع املدين احمللية واإلقليمية والدولية تطوير مشاريع التوأمة مع مؤسسات اجملتمع اخلارجي مشاريع التوأمة اخلارجية 3
 الشراكات اجملتمعيةإعداد مطبوعات وفعاليات توعوية حول أمهية  التوعية اجملتمعية 4

االعالمي بني اجلامعة واجملتمع اخلارجي التواصلوتعزيز   
 التوعية بأمهية الشراكات اجملتمعية

5 

 استحداث وتطوير برامج التعليم املستمر
 ات اجملتمعية( احلكوميةتقدمي برامج تعليم وتدريب مستمر مع املؤسس

( .ةواخلا  

املستمر احلالية. راجعة وتطوير برامج التعليم والتدريبم  
.واخلاصة(دراسة احتياجات سوق العمل( املؤسسات احلكومية   

 تصميم برامج متنوعة للتعليم املستمر والتنمية املهنية.

 قياس رضا اجلهات املستفيدة من برامج التعليم والتدريب املستمر.
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