
 

 

 جازات عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمرنتقرير عن ا

 هـ1439/1440 الجامعي للفصل الدراس ي األول للعام

 (شطر الطالب)

 مقدمة:

الكيانات النشطة بالجامعة، وتقوم بدعم كبير للمجتمع حيث تسعى لعمل وتفعيل العديد من  ىحدإخدمة المجتمع والتعليم المستمر  تعتبر عمادة

الشراكات مع المجتمع الخارجي، وتهدف إلى الوصول إلى األفراد في مناطقهم والعمل على رفع قدرات المستفيدين، إضافة إلى وجود عدد 

 .مية البشرية، واللغة االنجليزية، والبرامج المهنية العاليةمن البرامج التطبيقية والتربوية واإلدارية، وبرامج التن

وتقدم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر العديد من الدبلومات والدورات التأهيلية الطويلة والقصيرة من خالل منظومة من الكليات 

 .لك من خالل األنشطة والفعالياتوذ المتخصصة واألساتذة ذوي القدرات العالية في المجاالت التدريبية الخاصة بهم

المجانية  التدريبية البرامج من متكاملة منظومة إعداد( هـ 1440 – 1439) الفصل األول للعام خالل العمادة بها قامت التي األنشطة أبرز ومن

 يلدل على االطالع يمكن التفاصيل من لمزيد) األخرى والجامعات الجامعة خريجي فيهم بمن المجتمع وأفراد لمؤسسات الموجهةوالمدفوعة 

 اطنينالمو لكافة متاحة الدورات كافة أن بالذكر وجدير ،(للجامعة اإللكتروني الموقع خالل من بالعمادة الخاص التدريبية والبرامج الدورات

 :يلي كما اجماالا  نستعرضها محاور عدة في العمادة انجازات ونتناول الجدول، في ذلك غير على ينص مالم والخريجين

 ًالتدريب:ًمحور/ًأولاً
 هـ كما يلي: 1439/1440يتمثل في الفعاليات والبرامج والدورات التي قدمتها العمادة للعام الجامعي 



 

 

 1439/1440العام الجامعي  الفصل األول من خالل التدريبية نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عدداا من البرامج والدورات .1

ا  (21لشطري العمادة) وخارجها حيث بلغ عدد البرامجمن داخل الجامعة  والمستفيدات المئات من المستفيدينضمت ، هـ وبلغ عدد  ،برنامجا

ا ومدربة، 23( ساعة، والمشاركين )558، وعدد الساعات التدريبية )مستفيد ومستفيدة( 763) المستفيدين ول اكما هو موضح بالجد( مدربا

 .ةالتالي

تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية بالتعاون مع كليات الجامعة والتي قد تم اإلعالن عنها من خالل موقع العمادة وموقع الجامعة ووسائل  .2

 التواصل االجتماعي للرجال والنساء. 

 (. سياحي، التسويقي...الخموافقة المعالي على إقامة دورات في اللغة االنجليزية تخصصية في عدة مجاالت منها )العسكري، الصحي، ال .3

نموذج وإعادة هيكلة وتنظيم أعمال التدريب والدبلومات التطبيقية بالعمادة وإعداد النماذج المنظمة للعمل بالعمادة مثل نموذج بيانات للمدرب  .4

ثر التدريب واستبانة لقياس أ لطلب إقامة دورة تدريبية أو ورشة عمل، واستمارة لتقييم الدورات التدريبية، ونموذج تقرير برنامج تدريبي،

 ولقياس عالقة الجامعة بالمجتمع، وغيرها من النماذج بما يحقق جودة العملية التعليمية والتدريبية بالعمادة. 

 الدوراتًالتدريبيةًالمجانيةًللشطرًالرجالي: -

 

 م
 اسم البرنامج / الدورة

 أيام مدة

 البرنامج
 التكلفة تاريخ التنفيذ الدورةمدرب   املستفيدين موقع الدورة الساعات

 3 1 ترشيد الطاقة الكهربائية في منازلنا 1
عمادة خدمة املجتمع 

هـ1/2/1440 د.ابراهيم السيس ي 17 والتعليم املستمر  مجاني 

 8 2 مهارات التعامل االسري املثالي 2
عمادة خدمة املجتمع 

هـ28/2/1440 د.ظافر حماد الشهري  13 والتعليم املستمر  مجاني 



 

 

 

 م
 اسم البرنامج / الدورة

 أيام مدة

 البرنامج
 التكلفة تاريخ التنفيذ الدورةمدرب   املستفيدين موقع الدورة الساعات

 8 2 تعديل السلوكيات السلبية لدى األبناء 3
عمادة خدمة املجتمع 

هـ19/03/1440 د.محمد علي العبد 23 والتعليم املستمر  مجاني 

 8 2 مهارات العمل التطوعي 4
عمادة خدمة املجتمع 

هـ6/02/1440 د.صالح أبو عراد 26 والتعليم املستمر  مجاني 

ــ 27       7 4 ــ 4 79 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

   

 79، عدد المستفيدين 27الساعات التدريبية  تدريبي، عدديوم  7األيام التدريبية برنامج، عدد  4 التدريبية المجانية عدد البرامج
ا تم االستعانة بهم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من كليات  4مستفيد من كافة فئات وشرائح المجتمع، عدد المدربين  مدربا

 الجامعة حسب تخصصاتهم.
ا:ًالدوراتًالمدفوعةًللشطرً -  الرجالي:ثانيا

 اسم البرنامج / الدورة م
أيام مدة 

 البرنامج
 موقع الدورة الساعات

املس

تفيد

  ين

 تاريخ التنفيذ مدرب الدورة

 التكلفة بالريال

 90 إدارة الجودة الشاملة 1
عمادة خدمة املجتمع والتعليم  120

 أ.محمد سعد البنا 30 املستمر

هـ12/02/1440  

75000  



 

 

 

 60، عدد المستفيدين 240يوم تدريبي، عدد الساعات التدريبية  180ساعات األيام التدريبية برنامج، عدد ال 2عدد البرامج 
ا تم االستعانة بهم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من كليات الجامعة حسب تخصصاتهم. 2، عدد المدربين مستفيد  مدربا

ً:ًحمورًخدمةًاجملتمعًوالشراكةًاجملتمعية:ثانياً  
 هـ:1440للعامًًالبًللفصلًاألولشطرًالط -

 وضع تصور مبدئي لشراكات مجتمعية مع مدارس التعليم العام حسب اإلمكانات المتاحة.  .1

خالل وحدة الشراكة المجتمعية لمؤسسات التعليم بالمنطقة الجنوبية لشطري العمادة الرجالي والنسائي للتنسيق إلقامة زيارات متعددة من  .2

 عدة دورات تدريبية لها.

ر نائب أمير منطقة عسير مبادرة )عسي-زالرفع بمقترح مبادرة مجتمعية باسم صاحب السمو الملكي األمير/تركي بن طالل بن عبد العزي .3

 . مخضرة(

 بالعمادة لحصر برامج خدمة المجتمع على مستوى الجامعة والكليات ووضعه في سجل )خدمة المجتمع(.  داخليةتشكيل لجنة  .4

 على مستوى كليات الجامعة.  1439/1440للفصل األول للعام  برامج خدمة المجتمعخطط ودراسة وإقرار  .5

 90 األرشفة اإللكترونية 2
عمادة خدمة املجتمع والتعليم  120

 أ.سالم خالد الخالدي 30 املستمر

هـ12/02/1440  

75000  

ــ 240 180 2 ـــــــــــــ  2 60 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

150000 



 

 

 إعداد نموذج للعمادة خاص بالشراكات المجتمعية. .6

ع وحدة األنشطة التوعوية والثقافية بكلية الشريعة وأصول الدين في إقامة حفل تكريم المشاركين في برامج الدروس العلمية التعاون م .7

 .للجاليات العربية، وتوزيع بعض الهدايا والشهادات للمشاركين

 لمكتب التدريب العدلي بوزارة العدل لتنفيذ دبلوم المحاماة. يتوقيع اتفاقية مع شركة )علم( الشريك االستراتيج .8

ا:ًمحورًاأل ً:ًعمالًالتطوعيةثالثا

ة، وبلغ فعالي 20التطوعية، فقد بلغ عدد الفعاليات التطوعية  العمادة في العديد من الفعالياتي شارك شطر

متطوع من الجنسين رجاالً ونساًء، وبلغ عدد ساعات الفعاليات التطوعية  300المتطوعين  عدد إجمالي

كما هو موضح  ،األول للفصل 36578تطوعية ساعةللمتطوعين  التطوعية الساعات ، وبلغ عدد1816

 بالجداول التالية:

ًشطرًالطالب:أنشطةًوفعالياتً -

األمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير من معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور فالح بن رجاء م صاحب السمو الملكي يتسل .1

 .خالد الملك هللا السلمي عضوية التطوع األولى لفريق "بادر" التطوعي بـجامعة

( جتمعناممستوى الجامعة من خالل موقع الكتروني )مشروع متكامل لتنظيم العمل والشراكات المجتمعية على البدء واإلعداد لالموافقة على  .2

 حيث يعمل على متابعة مؤشرات األداء والتوثيق األمثل لبرامج خدمة المجتمع بمختلف أنواعها وتعدد الجهات المنفذة لها. 



 

 

نسوبي مل للعمل التطوعي لممتكامل لتنظيم العمل التطوعي )بادر( ووضع الهوية المناسبة له من خالل موقع الكتروني متكا برنامج تدشين .3

 الجامعة. 

 زيارة مركز المعاقين مع سعادة الدكتور وكيل الجامعة للتطوير والجودة والوفد المرافق لسعادته. .4

ا من عمال الجامعة وتوزيع  350تنظيم حملة إفطار صائم لعدد  .1  من وجبة تم توزيعها في الحملة الميدانية بتنظيم 1000عامل وعاملة يوميا

 التطوعي وبمشاركة سعادة مدير شرطة عسير وعدد من الضباط واألفراد. بادر فريق

 .2018 للتطوع العالمي اليوملالستعداد للمشاركة في  2018ديسمبر  5مع معالي مدير جامعة الملك خالد فريق بادر التطوعي  .2

 .مبر بحضور الدكتور ياسر آل مدعثمن ديس 5تطوع الـ مدينة تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير باليوم العالمي لل يةلااحتفالمشاركة في  .3

لك بجامعة الم للعمل التطوعي ومنصة )بادر( متطوعون( حملة )كلنا تدشين معالي مدير جامعة الملك خالد أ.د فالح بن رجاء هللا السلمي .4

 الجامعة.وذلك بمقر إدارة  1440من ربيع األول  27األربعاء الـ  خالد

 خالد. الملكجامعة  2018 للتطوع العالمي اليومالمشاركة في  .5

 .مشاركة مميزة من أصحاب الهمم العالية من أبناء جمعية األطفال المعوقين بعسير وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع .6

 متطوعون.فريق بادر التطوعي للدفاع المدني بعسير ضمن فعاليات حملة كلنا  زيارة .7

 متطوعون.األحمر السعودي بعسير ضمن فعاليات حملة كلنا  فريق بادر التطوعي للهالل زيارة .8



 

 

زيارة ب المجتمعية قام سعادة العميد الدكتور عمر علوان عقيل ووكيل العمادة للتعليم والتدريب الدكتور ياسر آل مدعث الشراكةمن مبدأ  .9

 جوازاتولمساعد مدير جوازات منطقة عسير المكلف العميد مريع بن سعيد بن عارم لبحث سبل التعاون والشراكة بين جامعة الملك خالد 

 .منطقة عسير لتقديم عدد من البرامج

ديسمبر  3ل المعوقين اليوم شارك فريق بادر التطوعي بالعمادة في فعاليات اليوم العالمي لإلعاقة وذلك بالتعاون مع جمعية األطفا .10

 مشيط.بأبها وذلك بحضور سعادة محافظ خميس  2018

عدد الساعات  عدد الساعات المتطوعين عدد الفعالية م
 التطوعية

 36 3 12 عسير أمير سمو زيارة  .1

 144 12 12 المتطوعين عدد العهد وليسمو  مهمة  .2

 5120 320 16 1439 عام لصيف أرحبوا فعالية  .3

 12000 600 20 الصائم إفطار مشروع  .4

 560 35 16 تطوعال لفريق التأهيلي البرنامج تنظيم مهمة  .5

 3600 180 20 األيتام معايدة حفل  .6

 وفريق عسير منطقة أمير نائب سمو مهمة  .7
 المنطقة لتطوير العليا الهيئة

12 12 144 

 637 91 7 العاشرة الدعوية السياحية أبها خيمة  .8

 4500 150 30 التطوعي بادر فريق اجتماعات  .9

 5000 100 50 والبرامج الخطط لوضع العمل وورش  .10



 

 

عدد الساعات  عدد الساعات المتطوعين عدد الفعالية م
 التطوعية

 عالدفا زيارات شاملة للتطوع العالمي اليوم  .11
 عسير ومستشفى األحمر والهالل المدني

 مول بالراشد التطوع ومعرض المركزي
 اإلعاقة ومعرض

25 100 2500 

 2160 180 12 متطوعون كلنا حملة  .12

 العمل مفهوم تعزيز ودورة لمتطوعونا  .13
 التطوعي

5 10 50 

 36451 1793 237 االجمالي

، 1793، وعدد ساعات الفعاليات التطوعية 237 المتطوعين، وعدد 13الفعاليات بلغ اجمالي عدد 

 .36451وبلغ اجمالي عدد الساعات التطوعية 

ا:ًر ً:هـ1440ًللعامًللفصلًالدراسيًاألولًالطالبًالدبلوماتًالتطبيقيةًلشطرابعا

في سبيل اعتماد العديد من الدبلومات الحديثة وتحديث الدبلومات القائمة  االجراءاتقامت العمادة بشطريها بإنجاز العديد من 

 ما يلي: اومنه

 يق اإللكتروني، والعالقات العامة.توصيف عدد من الدبلومات تتمثل في إدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، والتسو .1

والسالمة والصحة المهنية، والمراقب الصحي، وأساسيات القراءات، جاري العمل على توصيف دبلوم اللغة االنجليزية، والتفتيش األمني،  .2

ا العتمادها وتصنيفها من وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الكليات واألقسام المختصة.  سعيا



 

 

 توصيف واعتماد الدبلوم التأهيلي ألعمال السكرتارية من وزارة الخدمة المدنية.جاري العمل على  .3

 تمدة بالعمادة وتتمثل في دبلوم اإلدارة المكتبية، ودبلوم الحاسب اآللي.تحديث الدبلومات المع .4

 اويوضح الجدول التالي الدبلومات المنفذة بالعمادة بشطريها الرجالي والنسائي بالتعاون مع الكليات واألقسام ذات االختصاص بالجامعة كم

 يلي:

 بالتعاون مع الكليات واألقسام ذات االختصاص بالجامعةالدبلومات المنفذة بشطري العمادة الرجالي والنسائي 
ً

 الدبلومً
ًهـ1440/1439الفصلًاألولً

ًطالبًًم

 26 برمجة تطبيقية   .1
 10 برمجة أنظمة المعلومات   .2

 0 اللغة االنجليزية  .3

 0 إدارة مكتبية   .4

 6 مراقب صحي  .5

 0 البشريةإدارة الموارد   .6
 42 المجموع

 ( طالباً، 42بلغ عدد الطالب الذكور بالدبلومات التطبيقية بالعمادة )أنه يتضح من الجدول السابق 

 التوفيق،وهللا ولي 


