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تقرير مبادرات
حـسـن الـوفـادة لـجـامـعـة الـمـلـك خـالـد

��هـ��م - ����للعام 



01 تـقـريـر مبادرات حسن الوفادة لجامعة الملك خالد

مبادرات وكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع الجامعة بتهامة

وصف المبادرة:
نفذ الفرع عدًدا من الفعاليات الصحية تحت عنوان "القافلة الصحية" 
وذلك للتـوعية الطبية والكشف المبكر، واستهـدفت الفعاليات 

الطالب والطالبات والزوار واألهالي في محافظات تهامة.

نوع المبادرة:
 صحية.

مكان المبادرة:
محافظة رجال ألمع وفي عدد من المتنزهات.

عدد المستفيدين:
2500 مستفيد.

مقدم المبادرة:
طاقم طبي متخصص، ومجموعة من اإلداريين والفنيين.

تاريخ المبادرة:
��هـ������������

الـقـافـلـة  الـصـحـيـة: ��

وصف المبادرة:
جانب من اإلهداءات المتعلقة بجائحة كورونا تم تـوزيعها 
على المتسوقين في عدد من الموالت تحوي بروشورات توعوية 

وطبية ومستلزمات الوقاية من كمامات ومعقمات.

نوع المبادرة:
اجتماعية.

مكان المبادرة:
الموالت.

عدد المستفيدين:
5000 مستفيد.

مقدم المبادرة:
قدمها عدد من منسوبي الوكالة.

تاريخ المبادرة:
��هـ������������

عدد من اإلهداءات تم توزيعها في الموالت: ��

وصف المبادرة:
هي  عدد من الدورات والندوات التثقيفية حول جائحة كورونا:

1) كيف تحمي نفسك واآلخرين من فيروس كورونا؟

2) أعراض اإلصابة بالكورونا والوقاية منه .
3) القواعد اآلمنة لتعامل الطالب مع بعضهم  في المؤسسة التعليمية.

4) إحياء القيم الروحية في ظل جائحة كورونا.
5) جائحة كورونا والقرآن الكريم.

6) أخطار كورونا وأهمية التباعد االجتماعي.

نوع المبادرة:
ثقافية.

مكان المبادرة:
.(ZOOM) ُنفذت  عن بعد عن طريق منصة زووم

عدد المستفيدين:
3000 مستفيد.

مقدم المبادرة:
قدمها عدد من  أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب بمحايل 

عسير وهم :
1) د. نشأت سعيد عبدالجواد محمد.

2) د. طارق الحاج.
3)  د. فاطمة محمد أمين.

تاريخ المبادرة:
��هـ������������

الدورات التدريبية والندوات التثقيفية: ��

4) د. ندى بكري مساعد الزبير
5) د. هاجر سليمان.

6) د. أحمد حسين رجب.



وصف المبادرة:
مسابقة لرفع مستوى الوعي الفكري عن جائحة كورونا لدى 
عموم أفراد المجتمع بشكل عام والمصطافين بشكل خاص من 
خالل الفن التشكيلي الذي يبرز دوره في صنع الوعي المجتمعي، 
من خالل توظيف العوالم الرقمية المفتوحة لعرض الرسائل 

التوعوية للفرد والمجتمع.

نوع المبادرة:
ترفيهية.

مكان المبادرة:
رابط قوقل درايف وٌرفعت عليه المشاركات.

عدد المستفيدين:
1000 مستفيد.

مقدم المبادرة:
بإعداد وتنظيم من قبل :

المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة  د/ أحمد بن عاطف الشهري - و وكيل 
عـمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالفرع د/عبدهللا بن حسن الشهري- 

وبإشراف مباشر من قبل د.فاطمة إبراهيم جابر المسهري.

تاريخ المبادرة:
��هـ������������

مسابقة الفن التشكيلي: ��

02 تـقـريـر مبادرات حسن الوفادة لجامعة الملك خالد

مبادرات كلية العلوم واآلداب بمحافظة ظهران الجنوب

وصف المبادرة:
دورة تدريبية للتعريف بمخاطر التقنية على األطفال ودور 

األسرة في توعية أطفالها للتعامل األمثل مع التقنية.

نوع المبادرة:
ثقافية.

مكان المبادرة:
عن بعد.

عدد المستفيدين:
150مستفيد.

مقدم المبادرة:
د. خضران بن عبدهللا السهيمي.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������

أطفالنا والتقنية: ��

وصف المبادرة:
دورة تدريبية للتعريف بالمخاطر المحيطة بالمرأة في المجتمع 

السعودي وأساليب التصدي لها.

نوع المبادرة:
ثقافية.

مكان المبادرة:
عن بعد.

عدد المستفيدين:
100مستفيد.

مقدم المبادرة:
د. صالحة أحمد امحديش.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������

جميلة بال فلتر:  ��



03 تـقـريـر مبادرات حسن الوفادة لجامعة الملك خالد

وصف المبادرة:
مسابقة ُتعنى بالبحث عن أقدم وثيقة تاريخية تعود لمحافظة 

ظهران الجنوب في العهد السعودي.

نوع المبادرة:
ثقافية.

مكان المبادرة:
عن بعد.

عدد المستفيدين:
20 مستفيد.

مقدم المبادرة:
عمادة الكلية.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������

مسابقة أقدم وثيقة تاريخية لمحافظة ظهران الجنوب:  ��

وصف المبادرة:
مسابقة للكشف عن المواهب الشعرية لدى أبناء وبنات 

المحافظة والعمل على توجيهيها التوجيه األمثل.

عدد المستفيدين:
15 مستفيد.

مقدم المبادرة:
عمادة الكلية.

نوع المبادرة:
فنية.

مكان المبادرة:
عن بعد.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������هـ - �����������

مسابقة رآية الشعر النبطي: ��

وصف المبادرة:
مسابقة للكشف عن موهبة التصوير الفوتوغرافي لدى 
أبناء وبنات المحافظة والعمل على توجيهيها التوجيه األمثل.

عدد المستفيدين:
30 مستفيد.

مقدم المبادرة:
عمادة الكلية.

نوع المبادرة:
فنية.

مكان المبادرة:
عن بعد.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������هـ - �����������

مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية لمحافظة ظهران الجنوب:  ��

نوع المبادرة:
فنية.

مكان المبادرة:
عن بعد.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������هـ - �����������

مسابقة أفضل جدارية تجميلية لمحافظة ظهران الجنوب: ��



04 تـقـريـر مبادرات حسن الوفادة لجامعة الملك خالد

وصف المبادرة:
جلسات سمر بالقرية التراثية يستضاف من خاللها المؤرخون 

واألدباء والمثقفين بالمحافظة.

عدد المستفيدين:
400 مستفيد.

مقدم المبادرة:
عمادة الكلية.

نوع المبادرة:
ثقافية.

مكان المبادرة:
القرية التراثية.

تاريخ المبادرة:
��هـ����������هـ - ����������

المسامرات الثقافية: ��

نوع المبادرة:
دعائية.

مكان المبادرة:
سيارات الكليةـ  واجهات المبنى الرئيسي.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������هـ - ����������

تفعيل شعار حسن الوفادة (تنزه بحذر ): ��

وصف المبادرة:
أبناء  الرسم والنحت لدى  للكشف عن مواهب  مسابقة 
وبنات المحافظة والعمل على توجيهيها التوجيه األمثل.

عدد المستفيدين:
25 مستفيد.

مقدم المبادرة:
عمادة الكلية.

 مبادرات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة

وصف المبادرة:
مشاركة بعض طالب الكلية في توعية الزوار حول السالمة 

واخذ االحتياطات االحترازية ضد مرض كورونا 19.

نوع المبادرة:
ثقافية.

مكان المبادرة:
مول الواحة ـ حديقة مرحبين ـ الممشى.

عدد المستفيدين:
140مستفيد.

مقدم المبادرة:
أ.د. محمد متعب كردم ـ   أ. عبدهللا محمد سحران.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������هـ - �����������

التوعية بالسالمة والصحة للزوار واألهالي: ��



05 تـقـريـر مبادرات حسن الوفادة لجامعة الملك خالد

وصف المبادرة:
وضع لوحة كبيرة على سور الكلية الشرقي  والجنوبي للمبنى  
تحمل شعار مبادرة حسن الوفادة ( تنزه بحذر ) للزوار والضيوف 

القادمين وشرائح المجتمع.

عدد المستفيدين:
متاح للجميع.

مقدم المبادرة:
أ.د. محمد متعب كردم ـ أ عبدهللا محمد سحران .

نوع المبادرة:
توعوية.

مكان المبادرة:
مبنى شطر الطالبـ  مبنى شطر الطالبات. 

تاريخ المبادرة:
��هـ���������هـ - �����������

تفعيل شعار حسن الوفادة (تنزه بحذر ): ��

وصف المبادرة:
مشاركة بعض الطالبات في تنظيم الزوار في برنامج األسر المنتجة  

والتوعية بالتقيد باالحترازات ضد تفشي مرض كورونا 19.

عدد المستفيدين:
70 مستفيد.

مقدم المبادرة:
أ.د. محمد متعب كردم ـ أ عبدهللا محمد سحران .

نوع المبادرة:
توعوية.

مكان المبادرة:
حديقة مرحبين.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������

برنامج األسر المنتجة: ��

وصف المبادرة:
وضع شعار المبادرة على البوابات والمنشأة والسيارات.

عدد المستفيدين:
25 مستفيد.

مقدم المبادرة:
أ.د. محمد متعب كردم ـ أ عبدهللا محمد سحران.

صور من برنامج األسر المنتجة



صور من سباق الدراجات الهوائية

06 تـقـريـر مبادرات حسن الوفادة لجامعة الملك خالد

وصف المبادرة:
مشاركة بعض طالب الكلية في توعية الزوار حول السالمة 

واخذ االحتياطات االحترازية ضد مرض كورونا 19.

نوع المبادرة:
ترفيهية.

مكان المبادرة:
مول الواحةـ  حديقة مرحبينـ  الممشى.

عدد المستفيدين:
60 مستفيد.

مقدم المبادرة:
أ.د. محمد متعب كردم ـ أ عبدهللا محمد سحران.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������

سباق واستعراض الخيول:   ��

وصف المبادرة:
مشاركة بعض الطالبات في تنظيم الزوار في برنامج األسر المنتجة  

والتوعية بالتقيد باالحترازات ضد تفشي مرض كورونا 19.

عدد المستفيدين:
70 مستفيد.

مقدم المبادرة:
أ.د. محمد متعب كردم ـ أ عبدهللا محمد سحران .

نوع المبادرة:
ترفيهية.

مكان المبادرة:
مول الواحةـ  حديقة مرحبينـ  الممشى.

تاريخ المبادرة:
��هـ���������

سباق الدراجات الهوائية: ��

صور من سباق واستعراض الخيول



07 تـقـريـر مبادرات حسن الوفادة لجامعة الملك خالد

وصف المبادرة:
مشاركة بعض طالب الكلية في توعية بأخذ الحذر واالحترازات 

الصحية ضد مرض كورونا 19.

عدد المستفيدين:
15 مستفيد.

مقدم المبادرة:
أ.د. محمد متعب كردم ـ أ عبدهللا محمد سحران.

نوع المبادرة:
توعوية.

مكان المبادرة:
مول الواحةـ  حديقة مرحبينـ  الممشى.

تاريخ المبادرة:
��هـ��������

التوعية االحترازية بمستشفى سراة عبيدة:    ��



إعداد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
��هـ ��م - ����


