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   مقدمة

تعترب عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر إحدى الكيانات النشطة بالجامعة، وتقوم بدعم كبري للمجتمع حيث تسعى 

لعمل وتفعيل العديد من الرشاكات مع املجتمع الخارجي، وتهدف إىل الوصول إىل األفراد يف مناطقهم والعمل عىل 

رفع قدرات املستفيدين، إضافة إىل وجود عدد من الربامج التطبيقية والرتبوية واإلدارية، وبرامج التنمية البرشية، واللغة 

االنجليزية، والربامج املهنية العالية.

وتقدم عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر العديد من الدبلومات والدورات التأهيلية الطويلة والقصرية من 

خالل منظومة من الكليات املتخصصة واألساتذة ذوي القدرات العالية يف املجاالت التدريبية الخاصة بهم وذلك من خالل 

األنشطة والفعاليات.

1440 هـ( إعداد منظومة متكاملة من  ومن أبرز األنشطة التي قامت بها العامدة خالل الفصل الثاين للعام )1439 – 

والجامعات  الجامعة  خريجي  فيهم  مبن  املجتمع  وأفراد  ملؤسسات  املوجهة  واملدفوعة  املجانية  التدريبية  الربامج 

األخرى )ملزيد من التفاصيل ميكن االطالع عىل دليل الدورات والربامج التدريبية الخاص بالعامدة من خالل املوقع اإللكرتوين 

للجامعة(، وجدير بالذكر أن كافة الدورات متاحة لكافة املواطنني والخريجني مامل ينص عىل غري ذلك يف الجدول، ونتناول 

انجازات العامدة يف عدة محاور نستعرضها اجامالً كام ييل :
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أوالً/ محور التدريب : 

ويتمثل يف الفعاليات والربامج والدورات التي قدمتها العامدة للعام الجامعي 1440/1439 هـ كام ييل:

نفذت عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر عدداً من الربامج والدورات خالل الفصل الثاين من العام الجامعي . 1
الربامج  عدد  بلغ  حيث  وخارجها  الجامعة  داخل  من  واملستفيدات  املستفيدين  من  املئات  ضمت  هـ،   1440/1439
لشطري العامدة)55( برنامجاً، وبلغ عدد املستفيدين )1854( مستفيد ومستفيدة، وعدد الساعات التدريبية )716( 

ساعة، واملشاركني )57( مدرباً ومدربة، كام هو موضح بالجداول التالية.

تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية بالتعاون مع كليات الجامعة والتي قد تم اإلعالن عنها من خالل موقع العامدة . 2
وموقع الجامعة ووسائل التواصل االجتامعي للرجال والنساء. 

)العسكري، الصحي، . 3 االنجليزية تخصصية يف عدة مجاالت منها  اللغة  موافقة املعايل عىل إقامة دورات يف 
السياحي، التسويقي...الخ(. 

إعادة هيكلة وتنظيم أعامل التدريب والدبلومات التطبيقية بالعامدة وإعداد النامذج املنظمة للعمل بالعامدة . 4
مثل منوذج بيانات للمدرب ومنوذج لطلب إقامة دورة تدريبية أو ورشة عمل، واستامرة لتقييم الدورات التدريبية، 
ومنوذج تقرير برنامج تدريبي، واستبانة لقياس أثر التدريب ولقياس عالقة الجامعة باملجتمع، وغريها من النامذج 
مبا يحقق جودة العملية التعليمية والتدريبية بالعامدة.                                                                                                                                                                                                                                          
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الدورات التدريبية املجانية لشطر الطالب :	 

م
تاريخ التنفيذمدرب الدورةاملستفيدين موقع الدورةالساعاتمدة أيام الربنامجاسم الربنامج / الدورة

1440/5/8هـالدكتور عبد العزيز الهاجري36بارق3 ساعاتيوم واحدإدارة األولويات1

2
20بارق3 ساعاتيوم واحدإدارة الفعاليات

الدكتورة سعدى عبد 

1440/5/22هـالكريم

1440/5/29هـالدكتور أمين حسب الرسول16بارق3 ساعاتيوم واحدإدارة الوقت3

1440/5/30هـد. سهام موىس آل حيدر16بارق3 ساعاتيوم واحداستخدام التطبيقات التفاعلية4

1440/5/15هـالدكتور محمد أبكر حسني21بارق3 ساعاتيوم واحداألستخدام األمن لالنرتنت5

1440/5/17هـد. أمرية الرس طيفور18بارق3 ساعاتيوم واحداألمن السيرباين6

الجرائم اإللكرتونية التحديات 7

واملعالجات
10بارق3 ساعاتيوم واحد

الدكتور أرشف مسعد أبو 

1440/5/23هـزيد

1440/5/8هـالدكتور سعيد هادي31بارق3 ساعاتيوم واحدالجودة الشاملة يف التعليم8

الحوادث املنزلية وطرق الوقاية 9

منها
د. درية حسن مريخي23بارق3 ساعاتيوم واحد

1440/5/22هـ

الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة 10

اإلنجليزية
إرشاقة محمد عبد الله21بارق3 ساعاتيوم واحد

1440/6/7هـ

1440/5/28هـد. أمال عيل قرباح27بارق3 ساعاتيوم واحدالتسويق اإللكرتوين11

1440/5/10هـالدكتورة خالده أحمد محمد15بارق3 ساعاتيوم واحدالتنمر12
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م
تاريخ التنفيذمدرب الدورةاملستفيدين موقع الدورةالساعاتمدة أيام الربنامجاسم الربنامج / الدورة

1440/5/29هـد. أميان عبد القادر11بارق3 ساعاتيوم واحدالوقاية من مرض السكري1

حقوق الزوجني يف ظل الكتاب 2

والسنة
أ.وفاء عبد الحي البشاري41بارق3 ساعاتيوم واحد

1440/5/8هـ

فن التعامل مع االخرين يف ضوء 3

القران الكريم
154بارق3 ساعاتيوم واحد

الدكتورة كوثر عبد الله 

1440/5/9هـأحمد

وقفات لغوية يف ايات القران 4

الكريم
الدكتورة سمية عكاشة19بارق3 ساعاتيوم واحد

1440/5/10هـ

5
د / آدم محمد أحمد15بارق3 ساعاتيوم واحداملراجعة الداخلية

1440/5/8هـ

6
7بارق3 ساعاتيوم واحدترشيد االستهالك

أ.سمر منصور ابراهيم 

1440/5/16هـغنية

ترشيد الطاقة بتصميم نظام الخاليا 7

الشمسية
الدكتور إبراهيم السييس6بارق3 ساعاتيوم واحد

1440/6/21هـ

1440/5/23هـد.أديب عبد الوهاب الجدى15بارق3 ساعاتيوم واحدتطوير الذات8

1440/6/1هـالدكتور نايف جبيل11بارق3 ساعاتيوم واحدتقنيات املستقبل والتحول الرقمي9

1440/6/15هـد. خالدة محمد األمني18بارق3 ساعاتيوم واحدخواص زيوت الطعام)2(10

1440/5/23هـد. خالدة محمد األمني21بارق3 ساعاتيوم واحدخواص زيوت الطعام)1(11

1440/5/22هـالدكتور إبراهيم ال قايد24بارق3 ساعاتيوم واحدفن التعامل مع الجمهور12

1440/6/12هـالدكتور محمد املزاح51بارق3 ساعاتيوم واحدكيف تخطط ملستقبلك13
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م
تاريخ التنفيذمدرب الدورةاملستفيدين موقع الدورةالساعاتمدة أيام الربنامجاسم الربنامج / الدورة

1440/5/08هـد. نجاة أنيس17بارق3 ساعاتيوم واحدمخرجات التعليم1

1440/6/7هـد. مأمون يس بدوي7بارق3 ساعاتيوم واحدمهارات االتصال الفعال2

1440/6/7هـد. سامية انرص13بارق3 ساعاتيوم واحدمهارات البحث العلمي3

1440/5/17هـالدكتورة وفاء محمد17بارق3 ساعاتيوم واحدمهارات الطباعة عىل املنسوجات4

1440/6/2هـد. أحمد الزيداين عسريي13بارق3 ساعاتيوم واحدمهارات العمل االرشادي5

5بارق3 ساعاتيوم واحدرشح الية القبول6
أ.نالة أحمد األسمري

أ.أحالم حسن عسريي
1440/5/8هـ

1440/6/29هـالدكتور محمد غريب8بارق3 ساعاتيوم واحدهندسة العمليات االدارية7

8
3 شهورإدارة الجودة الشاملة

عامدة خدمة 120 ساعة
املجتمع

م . محمد البنا30
1440/1/27هـ

9
3 شهوراألرشفة االلكرتونية

عامدة خدمة 120 ساعة
املجتمع

األستاذ سامل الخالدي30
1440/1/27هـ

10
3 شهورإدارة املوارد البرشية

عامدة خدمة 120 ساعة
املجتمع

األستاذ حمود العمر30
1440/4/30هـ

استخدام الحاسب االيل يف االعامل 11

املكتبية
3 شهور

عامدة خدمة 120 ساعة
املجتمع

األستاذ طارق موىس30
1440/4/30هـ

12
3 ايامترميم وتدعيم املنشآت الخرسانية

عامدة خدمة 12 ساعة
املجتمع

الدكتور خالد هادي4
1440/6/20هـ

40 مدربا954ً مستفيد586 ساعة517 يوم 13
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عدد الربامج

39

عدد األيام التدريبية

517

عدد الساعات التدريبية

586

إحصائيات

عدد املستفيدين

954

شطر

 الطالب
عدد املدربني

40
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الدورات التدريبية املجانية لشطر الطالبات :	 

نفذت عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر شطر الطالبات عدداً من الربامج والدورات خالل العام الجامعي 1439/1440هـ، ضمت 

املئات من املستفيدين واملستفيدات من داخل الجامعة وخارجها حيث بلغ عدد الربامج )16( برنامج بهدف توفري الدورات التي تلبي 

متطلبات سوق العمل وهي كام ييل: 

التاريخعدد الحضورالفئة املستهدفةعدد الساعاتاألهدافاملدرباسم الدورةالجهةم

1

عامدة خدمة 
املجتمع 

والتعليم 
املستمر

اإلسعافات األولية

)مجانية(

د/ عايدة سند 
القرين 

د/مرفت مصطفي 
عرب

التعرف عىل مفهوم 
اإلسعافات األولية.

أهداف اإلسعافات 
األولية.

كيفية طرق اإلسعافات 
األولية لإلنعاش القلبي 

الرئوي.

6
جميع فئات 

املجتمع
28-1440/5/29هـ163

2

عامدة خدمة 
املجتمع 

والتعليم 
املستمر

مهارات العالج 

املعريف 

السلويك

د /كرمن سويلم

-أسس ومبادئ العالج 
املعريف السلويك.

-املقابلة االكلينيكية 
يف العالج املعريف 

السلويك.

-التدريب العميل عىل 
فنيات العالج املعريف 

السلويك.

جميع فئات 6
املجتمع

14-1440/6/15هـ28
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التاريخعدد الحضورالفئة املستهدفةعدد الساعاتاألهدافاملدرباسم الدورةالجهةم

3

عامدة خدمة 
املجتمع 

والتعليم 
املستمر

اخالقيات مامرسة 
مهنة املعالج 

النفيس

)مجانية(

د / والء بدوي 
محمد

- اخالقيات العالقة 
املهنية

-صفات املعالج النفيس 
الجيد

3
جميع فئات 

املجتمع
1440/6/21هـ52

4

عامدة خدمة 
املجتمع 

والتعليم 
املستمر

حل املشكالت 

اإلدارية بطريقة 

إبداعية

)مجانية(

د/ ندى الحريب

ـ معرفة املشكالت 
اإلدارية.

ـ كيفية تحديد املشكالت 
اإلدارية.

ـالطرق االحرتافية يف 
حل املشكالت اإلدارية.

3
جميع فئات 

املجتمع
1440/6/23هـ117

5

عامدة خدمة 
املجتمع 

والتعليم 
املستمر

السكرتارية الحديثة 

واملهارات االدارية

أ/ رواىب بنت حسن 
الشهرى

ـ مفهوم السكرتارية 
وأهميتها.

ـ طرق التنظيم اإلداري 
للسكرتارية.

ـ  مهارات تنظيم الوقت 
واملواعيد.

9
جميع فئات 

املجتمع
21

-27
1440/6/29هـ
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التاريخعدد الحضورالفئة املستهدفةعدد الساعاتاألهدافاملدرباسم الدورةالجهةم

6

عامدة خدمة 
املجتمع 
والتعليم 
املستمر

أفكار مبتكرة 

ملرشوعات صغرية

)مجانية(

د\ فاطمة مهدى

ـ تعريف املشاريع 
املتوسطة والصغرية  

ـ كيفية التخطيط لعمل 
مرشوع صغري

ـ تقدير التكليفات 
املالية يف إنجاح 
مرشوعك الصغري  

3
جميع فئات 

املجتمع
1440/6/28هـ35

7

عامدة خدمة 
املجتمع 
والتعليم 
املستمر

صيانة الحاسب 

األىل ومهارات 

الدعم الفني

أ/ نورة الشهراين

تنزيل جميع أنواع 
 الربامج.للحاسب 

-صيانه شاملة للحاسب 
software-Hard- )اآليل 

ware( والطابعات 
واملودمات وجميع 

ملحقات

-الصيانة الفورية 

للكمبيوتر والشبكات 

يف مقر اعاملكم سواء 

املكتب او منزل

9
جميع فئات 

املجتمع
5-1440/7/7هـ27

8

عامدة خدمة 
املجتمع 
والتعليم 
املستمر

مهارات املعلم 
املبدع

)مجانية(

د/غادة الرشبيني

ـ املفاهيم األساسية 
للمعلم املبدع 

ـ هل ميكن أن أصبح 
معلم مبدع؟

 أنواع مهارات التدريس.

3
جميع فئات 

املجتمع
1440/7/5هـ93



11

األهدافاملدرباسم الدورةالجهةم
عدد 

الساعات
التاريخعدد الحضورالفئة املستهدفة

9

عامدة خدمة 
املجتمع 

والتعليم 
املستمر

استخدام 

الحاسب اآليل 

يف االعامل 

املكتبية

أ/نورة آل 
عامر

مبادئ استخدام الحاسب اآليل

استخدام االنرتنت والربيد 
اإللكرتوين

ادراة نظام التشغيل ويندوز

مهارات استخدام لوحة 
املفاتيح والكتابة الرسيعة

تنسيق الرسائل والجداول 
باستخدام الورد واالكسل.

48
جميع فئات 

املجتمع
3-1440/7/28هـ29

10

عامدة خدمة 
املجتمع 

والتعليم 
املستمر

اعداد معلمة 
رياض األطفال 

)برنامج 
منتسوري(

أ/ منى آل 
هادي

أهمية مرحلة الطفولة املبكرة

الجودة الشاملة يف رياض 
أطفال

مواصفات معلمة رياض االطفال

االمن والسالمة يف رياض 
أطفال

ركائز املنهج املطور وخصائصه 
وصفاته

كيفية اعداد املعلامت لدروس 
رياض االطفال

9
جميع فئات 

املجتمع
5-1440/7/7هـ42
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عدد الساعاتاألهدافاملدرباسم الدورةالجهةم
الفئة 

املستهدفة
التاريخعدد الحضور

11

عامدة خدمة 
املجتمع 

والتعليم 
املستمر

التميز واالبداع 
يف مجال التطوير 

اإلداري

د/ عبري محفوظ آل 
مداوي

مفاهيم أساسية 
للمؤسسات الحديثة.

التميز يف تنمية وتطوير 
املوارد البرشية.

التطوير اإلداري 
اإلبداعي نحو التميز.

القيادة اإلبداعية نحو 
التميز.

6

االفراد يف 
املجال 

اإلداري يف 
بيئة العمل

12-1440/7/13هـ27

12

عامدة خدمة 
املجتمع 

والتعليم 
املستمر

التسويق عرب 
وسائل التواصل 

االجتامعي 
)مجانية(

أ/سارة محمد آل 
مشايف

مفهوم التسويق 
اإللكرتوين 

نظام السداد اإللكرتوين 
عرب االنرتنت

فن االعالن والرتويج

املعوقات التي تواجه 
التسويق اإللكرتوين 

3
جميع فئات 

املجتمع
1440/7/10هـ61
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عدد الربامج

16

عدد األيام التدريبية

26

عدد الساعات التدريبية

130

إحصائيات

عدد املستفيدات

900

شطر

 الطالبات
عدد املدربات

17
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ثانياً: محور االعامل التطوعية والرشاكة املجتمعية :

أنشطة وفعاليات شطر الطالب : 

الفصل  خالل  التطوعي  بادر  فريق  يف  ممثلًة  التطوعية  األعامل  وحدة  بها  قامت  التي  التطوعية  املشاركات 
الدرايس الثاين من العام الجامعي 1440هـ وهي عىل النحو التايل:

املوافقة عىل البدء واإلعداد ملرشوع متكامل لتنظيم العمل والرشاكات املجتمعية عىل مستوى الجامعة من . 1
خالل موقع الكرتوين )مجتمعنا( حيث يعمل عىل متابعة مؤرشات األداء والتوثيق األمثل لربامج خدمة املجتمع 

مبختلف أنواعها وتعدد الجهات املنفذة لها. 

زيارات متعددة ملؤسسات التعليم باملنطقة الجنوبية لشطري العامدة الرجايل والنسايئ للتنسيق إلقامة عدة . 2
دورات تدريبية لها.

تشكيل لجنة محلية بالعامدة لحرص برامج خدمة املجتمع عىل مستوى الجامعة والكليات ووضعه يف سجل )خدمة . 3
املجتمع(. 

دراسة وإقرار خطط وبرامج خدمة املجتمع للفصل الثاين للعام 1440/1439 عىل مستوى كليات الجامعة. . 4

التعاون مع وحدة األنشطة التوعوية والثقافية بكلية الرشيعة وأصول الدين يف إقامة حفل تكريم املشاركني . 5
يف برامج الدروس العلمية للجاليات العربية، وتوزيع بعض الهدايا والشهادات للمشاركني.

املشاركة يف اليوم العاملي للرسطان واملقام بالراشد مول بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية.. 6

املشاركة يف معرض التوعية من أرضار املخدرات )لتكن لك إرادة( واملقام بالراشد مول بالتعاون مع إمارة منطقة . 7
عسري.

تنظيم حفل تخرج طالب الدبلومات التطبيقية بعامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر. . 8

عقد عدد من االجتامعات الدورية مع املتطوعني لوضع خطة الصيف.. 9
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أنشطة وفعاليات شطر الطالبات : 	 

التاريخعدد املستفيدينالفئة املستهدفةعدد الساعاتاألهدافالفريق التطوعيالفعاليةم

1

 برنامج
 تثقيفي
ترفيهي

 املنسقة أ. سلوى أحمد
الحبيني

املنسقة أ. سمية صالح 
أبو هليل

اإلعالمية أ. عهود

مجموعة من املتطوعات 
)7(

1-غرس وترسيخ قيم املشاركة 
وتفاعل اإليجايب مع كافة رشائح 

املجتمع.

2-ادخال البهجة والرسور يف نفوس 
املقيامت بالدار.

3-تقديم وجبة اإلفطار وتوزيع 
الهدايا لكل مقيمة.

9/6/1440هـ30 مقيمةاملقيامت بالدار2

ورشة عمل 2
)قيادة 

السيارة فن 
والتزام(

املنسقة أ. سلوى احمد 
الحبيني

املنسقة أ. سمية صالح 
أبو هليل

اإلعالمية أ. أسامء زهري 
الشهري

1-تجنب املخاطر يف الشوارع

2-التعرف عىل أجزاء السيارة والحد 
األقىص للرسعة

3-قواعد القيادة االمنة وكيفية 
التعامل مع السائقني

2

موظفات املجمع 
األكادميي بلعصان

ومجموعة من فئة 
املجتمع

20/7/1440هـ55

ومن خالل الجدول يتضح أنه بلغ إجاميل عدد الربامج )2( برامج، وعدد ساعات الربامج التطوعية )4( ساعات ، وإجاميل عدد 

الساعات لكل املشاركات )26( ساعة تطوعية ، وإجاميل عدد املستفيدات )85( مستفيدة.
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كام قام شطر الطالبات بالعامدة بالعديد من الرشاكات املجتمعية كام هي موضحة بالجدول التايل :

عدد املستفيداتاليوم والتاريخالعضوجـهة التعاونمكان إقامة الربنامجاسم الربنامجم

االبتدائية األوىل بالوادينيبرنامج ثابتة بقيمي1
كلية الرشيعة 

بابها

د/هند سعد القحطاين

د/ام كلثوم حكوم يحي

الثالثاء

1440/6/22هـ
207

املتوسطة الرابعة بابهابرنامج إدارة الوقت2
كلية املجتمع 

بابها
أ/ اماين عيل ال هادي

االثنني

1440/6/27هـ
119

املتوسطة السابعة بابهابرنامج فن االتكيت3
كلية املجتمع 

بابها

أ/ ضحى االسمري

أ/ دالل عيل فايع

االحد

1440/6/19300هـ

4
برنامج االستخدام 

األمثل للتقنية 
الحديثة

الثانوية الثالثة بابها
كلية املجتمع 
بخميس مشيط

د/رشا مأمون محمد
االثنني

1440/6/20457هـ

5
دورة قدرايت 

متيزين
كلية العلومالثانوية الثالثة بابها

د/ عائشة الدرميي

د/أسامء عبداملنعم

االحد

19/5/1440428هـ

6
ورشة عمل الطباعة 

اليدوية
الثانوية الثالثة بابها

كلية االقتصاد 
بابها

د/امرية عبدالله نور الدين
االثنني

29/5/1440هـ

325
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عدد املستفيداتاليوم والتاريخالعضوجـهة التعاونمكان إقامة الربنامجاسم الربنامجم

7
برنامج اإلسعافات 

األولية
املتوسطة الثامنة عرش 

بابها
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

بخميس مشيط
د/وجيدة توفيق

االحد

12/6/1440هـ

43

8
برنامج إعادة تدوير 

الخامات
أ/ اميان الثابت ثابتكلية االقتصاد بابهااملتوسطة الرابعة بابها

الثالثاء

12/6/144035هـ

مكتب تعليم ابهاعامدة خدمة املجتمعدورة التعلم النشط9
أ/ صالحة عيل ال 

يحي

االثنني

4/7/144025هـ

10
برنامج التلوث البيئي 

وطرق مكافحته
كلية العلوم اإلنسانية بابهااملتوسطة السابعة بابها

االحدد/امل املاحي

24/7/1440436هـ

ومن خالل الجدول يتضح أنه بلغ إجاميل عدد الرشاكات املجتمعية )10( برامج، وعدد الجهات املشاركة )8( جهة، وإجاميل 

عدد املشاركات )13( مشاركة، وإجاميل عدد املستفيدات)2375( مستفيدة.
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رابعاً: الدبلومات التطبيقية لشطر الطالب والطالبات للفصل الدرايس األول للعام 1440هـ :

االنتهاء من توصيف دبلوم السالمة والصحة املهنية اضاقة إىل الدبلومات التي تم اعتامدها يف الفصل األول.. 1

جاري العمل عىل توصيف دبلوم اللغة االنجليزية، والتفتيش األمني، واملراقب الصحي، والدبلوم العايل يف القراءات، . 2
سعياً العتامدها وتصنيفها من وزارة الخدمة املدنية بالتعاون مع الكليات واألقسام املختصة.

تحديث الدبلومات املعتمدة بالعامدة وتتمثل يف دبلوم اإلدارة املكتبية، ودبلوم الحاسب اآليل.. 3

جاري العمل لتوصيف واعتامد الدبلوم التأهييل ألعامل السكرتارية من وزارة الخدمة املدنية.. 4

ذات  واألقسام  الكليات  مع  بالتعاون  والنسايئ  الرجايل  بشطريها  بالعامدة  املنفذة  الدبلومات  التايل  الجدول  ويوضح 

االختصاص بالجامعة كام ييل:
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الدبلومات املنفذة بشطري العامدة )الطالب والطالبات( بالتعاون مع الكليات واألقسام ذات االختصاص بالجامعة

الدبلوم

الفصل األول 1439/1440هـ

املجموع

طالباتطالبم

3969104برمجة تطبيقية1

234529إدارة مكتبية2

152614دبلوم مشارك مراقب صحي3

0220لغة إنجليزية4

04412دبلوم مشارك يف إدارة املوارد5

77206283املجموع

يتضح من الجدول السابق ما ييل: بلغ عدد الطالب الذكور بالدبلومات التطبيقية بالعامدة )77( طالباً، وبلغ عدد الطالبات 

)206( طالبًة بإجاميل )283( طالباً وطالبة.
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