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نفسيه وأهم التعريف بالتلوث البصري وكيفية تاثيره على الفتاة الجامعية عن طريق التأثير السلبي على ال•
مظاهره وكيفية التصدي له

(عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات )ادارة البرامج العامة والمسابقات •

التعريف بالتلوث البصري •
.توضيح مظاهر التلوث البصري بالحرم الجامعي •
.  األثر النفسي للتلوث البصري على الفتاة الجامعية•
.كيفية التصدي لمظاهر التلوث البصري بالجامعة•

الثالثاء 
2020مارس 17

11:00
صباحًا

20واحدةساعة

دعاء فتحي/ د
كلية اإلتصال واإلعالم قسم الصحافة واإلعالم الرقمي
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بيدهالسعادة مطلب ورغبة وحاجة أساسية يبحث عنها ويتمناها الجميع ، وكل منا يملك مفاتيح السعادة•

(عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات )ادارة البرامج العامة والمسابقات •

.  التعريف مفاهيم وأدوات السعادة•
المادة الحيوية للسعادة ؟•
هل السعادة صناعة ؟•
.قانون التباعد بين نقطتين •
.إصدارات السعادة وتحديثاتها•
.أدوات التغيير والحياة السعيده •
.الحظ ودوره في السعادة •
.أعداء السعادة •
سعادتي مسئولية من ؟•

حكميطاهرمحمدنوف/أ
األحياءقسم-العلومكلية

االثنين
2020إبريل 13

5:00
مساءً

459ساعة ونصف
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ة أهمية الصحة النفسية للطالبة والسيطرة على األنفعاالت السلبية وأثرها عليها وكيفية مواجه•
.إنفعاالتها وكيفية خروجها من األزمة بأقل الخسائر

(عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات )ادارة البرامج العامة والمسابقات •

.الصحة النفسيه •
.  األنفعاالت السلبية وأثرها علينا•
.أساليب مواجهة األنفعاالت •
.إقتراحات للوقاية من األزمات•

الغامديعثمانحمدة/أ
النفسعلمقسم-اإلنسانيةوالعلوماآلدابكلية

الثالثاء
2020إبريل 14

5:00
مساءً

350ساعة واحدة 
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بيان رحمة اهلل في كل شيء مما نراه خيرًا أو شرًا•
آثار رحمة اهلل على عباده بهدايتهم•
األسباب الجالبة لرحمة اهلل الخاصة بالمنيبين والطائعين•
"أوله رحمة"قوله صلى اهلل علية وسلم: تسليط الضوء على بعض خصائص شهر رمضان المبارك مثل•

(وحدة تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية) إدارة البرامج العامة والمسابقات بعمادة شؤون الطالب •

.تبصير القلوب بشمولية رحمة اهلل في جميع امور الحياة•
.بيان فضيلة شهر رمضان وتهيئة النفوس له•

الدقسصديقة/أ

الثالثاء
2020إبريل 7

7:30
مساءً

500ساعة واحدة 
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ع من أهمية التطوع في األزمات بجميع مجاالته واستغالل الوقت في الحجر بمايعود بالنفع على المتطو•
.خالل صقل مهاراته 

(عمادة شؤون الطالب) إدارة العمل التطوعى •

.الحث على التطوع في األزمات •

مختارساره.د•

الخميس
2020مارس 23

5:00
مساءً

161ساعة واحدة 
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ميه أهميه العمل التطوعي في ظل األزمات  والعائد النفسي واإلجتماعي للعمل التطوعي مع كيفيه تن•
.العمل  التطوعي في هذه الفترة الحرجة على مجتمعنا 

(عمادة شؤون الطالب) إدارة العمل التطوعى •

.أهميه العمل التطوعي في ظل األزمات •
.العائد النفسي واإلجتماعي للعمل التطوعي•
.كيفيه تنميه العمل التطوعي في هذه الفترة•

بابطينهيفاء/أ•

الخميس
2020إبريل 30

11:00
مساءً

181ساعة واحدة 



17

Covid-19 and its effect on Otolaryngology

(وعلى التتدريب الصحي)تأثير فيروس كورونا المستجد على تخصص األنف واألذن والحنجرة •

كلية الطب مع كلية الطب مع الجمعية السعودية لألنف واألذن والحنجرة•

.الذكاء اإلصطناعي •
.عمليات األورام أثناء الجائحة •
.تأثر العملية التتدريبية خالل الجائحة •

الخطيبأحمدطالل•
(بجدهالوطنيالحرس)القرنيعبداهللمحمد•
(بالرياضسعودالملكجامعه)حجزعبدالرحمن•
(يهالشرقبالمنطقهاالولالصحيالتجمع)الزهرانيمساعد•

األحد
2020مايو 10

11:00
مساءً

807ساعتان 
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.إلجتماعيدورة تفاعلية مع تقديم مقترحات ألنشطة بين أفراد األسرة في البيت  وأفراد العائلة على التواصل ا•
.مسابقاتالتذكير بعمل اإلنجازات المؤجلة بطريقة إبداعية منزلية مع عمل تمارين ذهنية وتعليمية وصورية  ك•
وضع مواضيع حوارية عن اكتشاف النفس من مواهب ومهارات مع وضع أهداف أثناء الحظر وبعد الحظر •

.والعمل عليها ، ووضع شعار رغم الحجر متفاعلين
.التذكير بعمل تحديث للذاكرة والعقل وأيضا للنفس•

(عمادة شؤون الطالب)األندية الطالبية بشطر الطالبات •

.تعريف معرفة النفس مهاريًا•
.تعريف مفهوم الديوانية اإللكترونية•
.تمارين ذهنية•
.تحديث العقل والقلب•
.كيفية إكتساب مهارة جديدة•
.الخطط المنزلية•
.الرصيد القرائى•

خضريتهاني/أ•

الثالثاء
2020مارس 31

5:00
مساءً

509ساعة واحدة 
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COVID-19

طني تهدف المحاصرة إلى تعريف الحاضرين بكيفية تعبئة نموذج تقرير المقرر المعتمد من المركز الو•
للتقويم واإلعتماد األكاديمي

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.الجوانب التعليمية التي تأثرت بالجائحة•
.التعريف بمحتويات واجزاء تقرير المقرر•
.كيفية مواءمة تقرير االلمقرر في ظل الجائحة•

قهوجينهلة/د•

الخميس
2020أبريل 16

4:30
مساءً

244ساعتان 
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العملية تهدف المحاضرة إلى التعريف بنظام اإلستبانات المركزية المعمول به في الجامعة ودوره في ضمان•
حددة التعليمية ونظام الجامعات الجديد والذي يؤكد بأن قياس أداء الجامعات ستعتمد على مؤشرات أداء م

.ويأتي هنا دور اإلستبانات المركزية

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.التعريف باستبانة•
.التعريف بآليات عمل استبانة•
.التعرف على دور إستبانة في تجويد العملية التعليمية•
.التعرف على دور اإلستبانة في نظام الجامعات الجديد•

ابوشرخيوسف/د•

األربعاء
2020أبريل 22

4:30
مساءً

133ساعتان 
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ISO 45001

.التوعية بدور نظام السالمة والصحة المهنية في صناعة بيئات عمل جاذبة"تهدف المحاضرة إلى •
. ISO 45001و  OHSAS 18001الوعي بالتغيرات مابين المواصفة •
.ISO 45001:2018اإللمام بالمتطلبات لتأسي وتفعيل نظام إدارة السالمة والصحة المهنية وفق المواصفة •

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.45001:2018مقدمة عن األيزو •
لتتأسيس وتفعيل نظام السالمة والصحة45001:2018متطلبات المواصفة األيزو •

.المهنية
.مراحل تأسيس نظام السالمة والصحة المهنية•

طاهرعبداهللبن/د•

الخميس
2020أبريل 30

10:00
مساءً

111ساعتان 
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بني تهدف المحاضرة إلى التعرف على مفهوم التميز المؤسسي وكيفية إستفادة قطاع التعليم من ت•
.مفاهيم التميز والتعرف على محطات التميز

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.نبذة عن التميز المؤسسي•
.فوائد تبني مفاهيم التميز المؤسسي•
.كيف نبدا رحلة التميز المؤسسي•

تركستانيخديجة/د•

السبت
2020مايو 2

10:00
مساءً

184ساعتان 
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ية تهدف هذه المحاضرة إلى التعرف على المحطات التاريخية الرئيسية لمسيرة الجودة بالمملكة العرب•
.السعودية

.إستعراض أهم المنظمات و الجهات المؤثرةعلى مسيرة الجودة الوطنية •
.أهم المبادرات و البرامج الوطنية التي سأهمت في دفع مسيرة الجودة الوطنية•
.ISO 45001:2018مقترحات لمواكبة التوجهات المستقبلية للجودة على المستوى الوطني •

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.وديةالتعرف على المحطات التاريخية الرئيسية لمسيرة الجودة بالمملكة العربية السع•
.إستعراض أهم المنظمات و الجهات المؤثرةعلى مسيرة الجودة الوطنية •
.أهم المبادرات و البرامج الوطنية التي سأهمت في دفع مسيرة الجودة الوطنية•
.مقترحات لمواكبة التوجهات المستقبلية للجودة على المستوى الوطني•

العمريعايض/د•

األحد
2020مايو 3

10:00
مساءً

184ساعتان 
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ر؟ أهميته؟ ما الهدف منه؟ متطلباته؟ ما األث: مناقشة مفهوم اإلعتماد األكاديمي الوطني البرامجي•
.  جيومراجعة مهام ومسؤوليات القيادات األكاديمية ودورهم في صنع القرار وإدارة عمليات اإلعتماد البرام

اديمي، تدريب المشاركين على استيفاء متطلبات تحقيق معايير المركز الوطني للتقويم واإلعتماد األك
للكليات ومناقشة أهم الممارسات المرتبطة بمعايير اإلعتماد البرامجي ،الربط بين دور القيادات األكاديمية
يادات واألقسام العلمية بعمليات التخطيط اإلستراتيجي وتحقيق أهداف البرامج األكاديمية، ابراز دور الق
البرامج، األكاديمية للكليات واألقسام العلمية في توفير بيئة مادية ومعنوية تسأهم في تحقيق أهداف

.وتوفير بيئة أكاديمية تعليمية جاذبة للطالب

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

قيق تحديد دور ومسوليات وتكييف قدرات القيادات األكاديمية في تحسين جودة العمليات اإلدارية وتح•
.ضمان الجودة

تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة في العمل اإلداري ومناقشة تأثيرها على جودة األنشطة اإلدارية •
.والتعليمية

.ليتصميم خارطة طريق لتحقيق وتلبية متطلبات اإلعتماد األكاديمي الوطني لبرامج التعليم العا•
.كاديميةتحليل أثر الجودة واإلعتماد األكاديمي على تطوير وتحسين طبيعة األعمال المنوطة بالقيادات األ•

سرحانناصر/د•

اإلثنين
2020مايو 4

10:00
مساءً

343ساعات 3
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التعرف على أهم المقومات في تحسين العافية النفسية•
تحسين الثقافة حول العافية النفسية•
.التعرف على األسباب التي تستدعي طلب المساعدة النفسية•

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.مفهوم العافية النفسية•
.أثر العافية النفسية على جوانب الحياة•
.  تقنيات و استراتيجيات تساعد على تحسين العافية النفسية•

عربأروى/د•

الثالثاء
2020مايو 5

4:00
مساءً

72ساعتان 
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Scale Up

نقل تجربة وخبرة مكتسبة في التعليم التفاعلي واثره علي مخرجات التعلم•
.أهمية  اشراك الطالب في العملية التعليمية•
.المبادرة بتنفيذ التعليم التفاعلي في جامعة الملك عبد العزيز •

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.الفصل التفاعلي وكيفية تطبيقة•
.مكونات الفصل التفاعلي وآلية العمل•
.المكاسب المتحققة من التعليم التفاعلي•
.اثر التعليم التفاعلي في رفع الجودة التعليمية•

القحطانيحصة/د•

األربعاء
2020مايو 6

10:00
مساءً

144ساعتان 
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In Search of Excellence- The Role of Higher Education

Institutions beyond COVID-19

لجودة إيضاح تفصيلي لمفهوم الجودة، والتطور التاريخي لنظام إدارة الجودة من مراقبة الجودة إلى ضمان ا•
ر طويلة الشاملة إستعراض لنموذج إدارة الجودة الشاملة والمكونات األساسية له والمتمثلة في وجهة نظ

لتي تطبق إدارة المدى، التتدريب، القيادة اإلتصاالت، وااللتزام بالتغيير ايضا تم توضيح ما تتميز به المنظمات ا
ز واالبتكار الجودة الشاملة كإرتفاع في إنتاجية ورواتب وأرباح الموظفين اضافة إلى إيضاح العالقة بين التمي

البتكار ابتكار المنتجات، االبتكار التسويقي، عمليات االبتكار واألهم هو ا: والرابط بينهما والمتمثل في
.اإلداري 

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.التعرف على الجودة  من منظور تاريخي•
.التعرف على إدارة الجودة الشاملة•
.التعرف على التميز ، والبحث عنه•
التعرف على األخطاء الشائعة المتعلقة بمؤشرات األداء ودور مؤشرات األداء في ضمان جودة •

.العملية التعليمية
.التعرف على التميز ، والبحث عنه•

حفيظخالد/د•

الخميس 
2020مايو 7

4:00
مساءً

65ساعتان 
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.تعريف ماهية مؤشرات قياس األداء •
.توضيح األنواع المختلفة من مؤشرات قياس األداء وكيفية صياغتها •
.إلقاء الضوء على بعض األخطاء المتعلقة بصياغة مؤشرات قياس األداء أو قياسها •
.توضيح دور مؤشرات قياس األداء في ضمان الجودة التعليمية •

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.لمحة عامة عن مؤشرات قياس األداء•
.أنواع مؤشرات قياس األداء وطريقة صياغتها•
.األخطاء الشائعة المتعلقة بمؤشرات قياس األداء•
.دور مؤشرات قياس األداء في ضمان جودة العملية التعليمية•

البخاريأشواق/د•

الخميس
2020مايو 7

10:00
مساءً

197ساعتان 
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.تسليط الضوء على أبرز محطات رحلة الحصول على اإلعتماد المؤسسي•

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.لمحة خارطة الطريق إلى اإلعتماد المؤسسي•
.التخطيط إلدارة عمليات اإلعتماد المؤسسي•
.أثر اإلعتماد المؤسسي في تحقيق وضمان الجودة•

حجازيجميل/د•

السبت
2020مايو 9

10:00
مساءً

159ساعة واحدة  
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التعرف على المناهج والمتغيرات في منظومة الجودة والمتطلبات الالزمة للتطبيق والمراجعة•

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.مناقشة عامة عن تطورات منهج الجودة والتحوالت الحديثة في مجال استراتيجياتها والتطبيقات•

العمريهاني/د•

األحد
2020مايو 10

4:00
مساءً

85ساعتان 
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أدوات-تعريف العمليات -عرض منهجيات التحسين المستمر وأهميتها على ضوء الجودة الجيل الرابع •
.نقاش مفتوح-أمثلة من واقع العمليات األكاديمي والخدمية -تبسيط العمليات 

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

.التعرف على منهجيات التحسين المستمر•
.Quality 4.0-ربط المنهجيات بالجودة الجيل الرابع •
.لخدميةالتعرف على أساليب تبسيط العمليات و تنفيذ أعمال تطبيقية من واقع العمليات األكاديمية وا•

عيشونيمحمد/د•

األحد
2020مايو 10

10:00
مساءً

170ساعتان 
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Risk Management

.تعريف معنى الخطر وإدارة المخاطر-تم التطرق إلى •
.يذكر أهداف وفوائد تطبيق إدارة المخاطر بالمنظمة•
.تصِنف أنواع المخاطر•
.لتعرف على مراحل تطبيق إدارة المخاطر بالمنظمة•
.تحليل المخاطر باستخدام مصفوفة المخاطر•

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

التعريف بإدارة المخاطر وأهدافها وفوائد تطبيقها •
تصنيف أنواع المخاطر •
استراتيجية ومراحل تطبيق إدارة المخاطر •
تقييم وبناء مصفوفة المخاطر•

الحارثيريما/د•

االثنين
2020مايو 11

10:30
مساءً

220ساعتان 



33

.COVID-19تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بتحقيق نتائج التعلم خالل فترة تفشي جائحة كورونا •
.إنشاء إطار عمل يساعد على التوجيه في إتخاذ القرارات المتعلقة بمراجعة نتائج التعلم•

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

ة في الحرم االعتبارات، وعمليات إتخاذ القرار في مراجعة نتائج التعلم أثناء تعليق العملية التعليمي•
.COVID-19الجامعي، بسبب تفشي جائحة كورونا 

ميشهدآلية/د•

الثالثاء 
2020مايو 12

10:00
مساءً

305ساعتان 



34

.التعرف على الخدمات اللوجستية و الهدف منها•
.شرح خطوات الطلب و الشراء•
.وصف أهمية تدفق المعلومات و تصميم شبكة النقل و اإلمداد•
.شرح مبادئ التخزين و المخزون و دور المستودعات•

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

ما هي الخدمات اللوجستية؟•
.وظائف الخدمات اللوجستية•
.جودة الخدمات اللوجستية•
.الخدمات اللوجستية و توزيع الشحنات•
.التخزين و إدارة المخزون•

الشريفمحمد/د•

األربعاء
2020مايو 13

10:00
مساءً

110ساعتان 



35

قررات هدفت هذه المحاضرة إلى دعم أعضاء هيئة التدريس وقيادات االقسام العلمية في كتابة تقارير االلم•
.والبرنامج في ضوء جائحة كورونا

عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي•

تدريس توثيق التغيرات في تقارير االلمقررات من حيث الموضوعات، استراتيجيات ال•
.وطرق التقويم في ظل جائحة كورونا 

.البرنامج  دور قيادة القسم في التعامل مع نتائج اإلستبانات اإللكترونية في تقرير•
.بعد نهاية األزمة( خطط التحسين) تأمالت في ممارسات العملية التعليمية •

قهوجينهلة/د•

الخميس
2020مايو 14

10:00
مساءً

220ساعتان 



36

.إلقاء الضوء على طرق التغلب على المحن بالتقرب إلى اهلل •

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

كيف تكون البلية عطية ربأنية؟•
لماذا تهجم علينا أحيانا األفكار السلبية؟•
.ماهي أفضل األعمال عند حلول المحنة واألزمة•
.األنبياء عليهم السالم والمحن•
.دروس وعبر•

أبوداودعبداهللهناء/د.أ•

األحد
2020أبريل 12

7:00
مساءً

146ساعة واحدة  



37

.وضع طرق وحلول للتغلب على القلق بسبب أزمة كورونا •

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.الفرق بين القلق الطبيعي وغير الطبيعي•
.أسباب زيادة القلق في هذه األزمة•
.طرح حلول عملية للحد من نسبة القلق•

الشعفلحنان/أ•

االثنين
2020أبريل 13

7:00
مساءً

142ساعة واحدة  



38

.كيف نتعامل مع األزمة كأسرة واإلستفادة منها في تقوية العالقات بيننا •

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

لماذا خليك بالبيت ؟•
كيف تقوي المناعه األسرية ؟•
.العالقة بين الزوجين واإلستفادة من األزمة •
استراتيجية اإلنصات بين الزوجين •
.عالقة األباء باألبناء في ظل االزمه•
.دور األبناء في ظل األزمة•
.إيجابيات األزمة على الحياة األسرية•

الجوهريعليسحر/د•

الثالثاء
2020أبريل 14

7:00
مساءً

161ساعة واحدة  



39

.كيف نتصرف بأفضل هوية وقت األزمات ونكون قدوة•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.  الراحه في احوال غير مريحه•
.هبة األوقات الصعبه•
.كيف نخرج من منطقة الراحه •
.اإلستثمار في التعليم عن بعد•

حريريجمالعبدالحميدإنجي/د•

األربعاء
2020أبريل 15

7:00
مساءً

284ساعة واحدة  



40

.التغلب على اإلكتئاب بطرق عملية •

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

ماهي األفكار السلبية ؟•
.كيفية مقاومتها •
.أفكار هزيمة الذات •
.كيفية التغلب على تقلبات المزاج •
.أثر ارتباك الروحية علينا •

محمديعقوبنسرين/د•

الخميس
2020أبريل 16

7:00
مساءً

345ساعة واحدة  



41

.التوعية باألزمات النفسية و رفع مستوى الصحة النفسية•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

كيف تكون األزمة إيجابية؟•
هل المشكلة، الكارثة، و األزمة لها نفس المعنى؟•
كيف نواجهها في حياتنا؟•
كيف نستفيد من األزمات؟•

خياطحسينعبير/د•

األحد
2020أبريل 19

7:30
مساءً

251ساعة واحدة  



42

ماهي العافية المآلية؟•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.الفرق بين الفقير و الغني•
.  خطة العافية المآلية•
.قيم وضعك الصحي المالي•
.الضغوط المآلية•
.التعرف على أنواع النزيف المالي•
.الوصول إلى العافية المآلية•

الخياريمحمدعدنان/د•

األحد
2020أبريل 19

9:00
مساءً

212ساعة واحدة  



43

.التعرف على أساسيات التخطيط اإلستراتيجي لألهداف الشخصية و ربطها بأهداف المنشأة•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.مفهوم التخطيط اإلستراتيجي و الشخصي•
.  هرم تخطيط األهداف الشخصية•
.مكونات الخطة الشخصية•
.مؤشر جاهزية التغيير•

النعمانمطيعصالح/م•

االثنين
2020أبريل 20

7:30
مساءً

431ساعة واحدة  



44

ى دور الفرد فهم كيفية تأثير جائحة كورونا على األفرادمن منظور العالقات و التفكير النسقي و تأثير ذلك عل•
.في التغيير

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.التفكير الكلي و التفكير النسقي•
.  عالقة الجائحة بعالقات الفرد و تفاعالته•
.السببية الرأسية و السببية الدائرية•
.عالقة دور الفرد و إختياراته بمنظوره•
.وظيفة المشكلة و دورها•
.من أين يبدأ التغيير•

بأناجهفوزيمحمدرنا/د•

الثالثاء
2020أبريل 21

7:30
مساءً

320ساعة واحدة  



45

.التعرف على تأثيرات السلوك على المزاج  و آليات التقبل•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.العادات المؤثرة على المزاج•
.  ما ينبغي فعله لتحسين مزاجي•
.أهمية التقبل•

عولقيمحمودهناء/أ•

الثالثاء
2020أبريل 21

9:00
مساءً

424ساعة واحدة  



46

رسم مالمح  خطة العمل لتأهيل منشأتك و مالئمتها للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة   •
ISO9001:2015.

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.ISO9001:2015مدخل إلى مواصفة  •
.  استبيان قياس الوضع الحالي•
.أهم مكونات خطة العمل•
.اإلجراءات العامة•
.أدلة اإلجراءات التشغيلية•

النعمانمطيعصالح/م•

األربعاء 
2020أبريل 22

7:30
مساءً

321ساعة واحدة  



47

.التعرف على طرق التعامل مع قلق و مخاوف اإلختبار•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.مفاهيم و سلوكيات خاطئة عن اإلمتحان•
.التعامل مع القلق•
.اإلسترخاء و القلق•

عبدليعبداهللخلود/أ•

األربعاء
2020أبريل 22

9:00
مساءً

231ساعة واحدة  



48

.التكيف مع القادم بعد كورونا•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.العالم بعد كورونا ليس كما قبله•
.  المحتمل على بعض القطاعات19تأثير كوفيد •
.إنهاء التباعد اإلجتماعي خطر يهدد البشرية•
.السلوكيات و دورها في النجاة من كورونا•
.أن يغير من تفكيراألفراد و يرتب أولوياتهم و أسرهم coved 19كيف لفيروس •
.الكارثة التي تجتاح العالم تقدم دروسا باهظة الثمن•
اإلستهتار أشد فتكا من الوباء•

سالمهحسنسهام/د•

الخميس 
2020أبريل 23

7:30
مساءً

178ساعة واحدة  



49

.مجموعة محاضرات وفعاليات مقدمة للمجتمع ومتنوعة•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.القران والتطوع واألزمات ومجموعة محاور أخرى•

هيئةأعضاءوجميعهممتنوعونمتحدثونن•
عبدالعزيزالملكجامعةمنتدريس

السبت
2020أبريل 25

10:00
مساءً

3012ساعة ونصف



50

.إلقاء الضوء على الممارسات الغذائية الجيدة وتبني أفضل الممارسات الصحية في رمضان•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.العادات الغذائية الصحية•
.اإلختيارات الغذائية والسلوكيات الصحية في رمضان•
.المحافظة على الوزن في رمضان•

الرشيديعليويأماني/د.أ•

األحد 
2020أبريل 26

11:00
مساءً

236ساعة واحدة



51

.التعرف على أهم الخطوات التي ترفع مناعتنا في موسم تفشي فيروس كورونا•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

تعريف المناعة، ماهو جهاز المناعة وكيف يعمل؟•
.األطعمة التي ترفع المناعة •
.مضادات األكسدة ودورها في رفع المناعة•
.السلوكيات التي ترفع المناعة•

هاشميمحمدجميلة/د.أ•

االثنين
2020أبريل 27

11:00
مساءً

185ساعة واحدة



52

,التعامل اآلمن مع األغذية في ظل جائحة كورونا•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

لماذا نخزن الطعام؟•
ماهي األطعمة الموصى بتخزينها في الظروف الحآلية؟•
هل الفيروسات تصمد أثناء التخزين الجاف، الثالجة، الفريزر؟•
كيف أتعامل مع األطعمة المخزنة؟•
ن النمو ماهي الطريقة الصحيحة إلذابة الثلج بعد التجميد للحفاظ على سالمة الغذاء م•

الميكروبي؟
.نصائح عند تخزين الطعام•

عبدالسالممحمدنسرين/د•

الثالثاء
2020أبريل 28

11:00
مساءً

381ساعة واحدة



53

س إكساب المشاركين الخبرات العملية والتطبيقات لفهم دور اإلعالم الرقمي في إدارة أزمة كورونا وأس•
.التعامل معه

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.تعريف اإلعالم الرقمي ووظائفه•
.استراتيجيات اإلعالم الرقمي في إدارة األزمات•
.أسس التعامل مع اإلعالم في أزمة كورونا•
.الدور اإلعالمي في إدارة أزمة كورونا•

الجمالرأفترباب/د•

االربعاء
2020أبريل 29

11:00
مساءً

463ساعة واحدة  



54

.كيفية تحقيق التوازن النفسي ُيحس ِّن إختيار المالبس•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.ماهو تأثير المالبس على الحالة النفسية•
.كيف نقي م حالتنا النفسية من مالبسنا وألوانها•
.كيف نحس ن من حالتنا النفسية بإختيار مالبسنا في فترة الحجر المنزلي•

سليمانأحمدأميمة/د•

الخميس
2020أبريل 30

11:00
مساءً

209ساعة واحدة



55

.إرشاد األسر لكيفية التعامل مع أطفالهم أثناء الحجر المنزلي وأساليب تعديل السلوك •

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.معرفة القدرات واإلهتمامات•
.تعليم الهوايات•
.أنشطة أسرية جماعية•
.التوقعات من سلوك األطفال•
.للمراهقين فقط •
.األسرة شعارها المودة والرحمة والتربية بالحب•
.أساليب تعديل السلوك في الحجر المنزلي •

أركوبيعبداهللمها/د•

األحد
2020مايو 3

10:00
مساءً

163ساعة واحدة



56

.خلق بيئة تفاعلية بإتباع إستراتيجيات عند تقديم مادة علمية وتدريسها عبر اإلنترنت•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

تفاعل معرفة األدوات التي يمكن إستخدامها عبر تدريس المادة العلمية عبر اإلنترنت ل•
.  الطالب والطالبات

.إعادة تصور كيفية تدريس المادة العلمية بهيكلة التدريس عبر اإلنترنت•
.اإلحتياج إلى إستراتيجيات تعليمية مختلفة عن التدريس التقليدي•

اللنجاويعبدالعزيزأروى/د•

األحد
2020مايو 3

10:30
مساءً

364ساعة واحدة



57

ا على التوعية بفوائد الصوم في تقوية المناعة  وأهمية تجنب اإلفراط في السكريات والنشويات وأثره•
.الصحة والمناعة 

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.فوائد الصوم المثبتة علميا في تقوية المناعة•
.عاداتنا الغذائية في رمضان وأثرها على المناعة•
.ضرورة تقليل السكريات والنشويات لصحة أفضل •

بيماإبراهيمعبدالهادي/د•

األحد
2020مايو 3

12:00
مساءً

287ساعة واحدة



58

.خطر اإلصابة بالسمنة في فترة الحجر المنزلي •

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.  تعريف السمنة وزيادة الوزن•
.  ماهو المؤشر المستخدم لمعرفة إذا ماكنا نعاني من زيادة الوزن أو السمنة•
.  ما هو مؤشر كتلة الجسم وكيف يتم حسابه•
.  أهم األسباب المؤدية للسمنة •
.التعريف بأهم السلوكيات المتبعة للحد من خطر السمنة •
.نصائح مفيدة لتجنب السمنة •

هاشميمحمدجميلة/د•

االثنين 
2020مايو 4

12:00
مساءً

238ساعة واحدة



59

.التعرف على مفهوم األمن الغذائي وكيفية الحد من أثر الجائحة على انعدام األمن الغذائي•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.تعريف األمن الغذائي ،مكوناته ، وأبعاده•
دور الدولة في الحد من تأثير فيروس كورونا على األمن الغذائي •
.دور األفراد في الحد من مشكلة إنعدام األمن الغذائي•

حنبظاظهعدليمهيتاب/د•

الثالثاء
2020مايو 5

10:30
مساءً

226ساعة واحدة



60

تقدير الذات تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات الالزمة وتعريفهم بالسلوك المثالي للثقة بالنفس و•
.وقت األزمات

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.  تقدير الذات وأقسامه•
.صفات من يقدر ذاته •
.محاربة األفكار السلبية الهدامة•
.الفرق بين تقدير الذات والثقة بالنفس•
.الثقة والغرور والفرق بينهما•
كيف تكسب الثقة بالنفس وقت األزمات؟•

العضيانيمزيدبنفهد/د•

االربعاء
2020مايو 6

10:30
مساءً

466ساعة واحدة



61

.ضبط الوزن من خالل أسلوب حياتنا والتعرف على أهم المؤثرات فيه•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.  التعريف باإليقاع الحيوي•
.التعريف بالساعة بالبيولوجية•
.عالقة اإليقاع الحيوي والساعة البيولوجية بضبط الوزن•
هل نحن سواء أم مختلفون ؟•
البدناء ضحايا أم متهمون؟•
هل يختلف إيقاعنا الحيوي في رمضان عن باقي األيام ؟•

مؤمنةحامدحنين/د•

الثالثاء
2020مايو 5

12:00
مساءً

360ساعة واحدة



62

.رفع وعي المستهلك في التعامل مع الرسائل المتلقاة•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.  فهم الذات أول طرق الوعي اإلستهالكي•
.االنتقال من نمط االستهالك المنفتح إلى اإلستهالك المنضبط•
.التعامل مع الرسائل التوعوية والرسائل اإلعالنية •
.لطائف عن اإلستهالك أثناء جائحة كورونا•

باعظيمأحمدثامر/د•

االربعاء
2020مايو 6

12:00
مساءً

402ساعة واحدة



63

.نشر التفاؤل واإليجابية حال األزمات والشدائد•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.منهج القرآن في التفاؤل•
.على خطى المتفائلين•
.إستراتيجيات لغرس التفاؤل•

الجابريحسنمفرح/أ•

الخميس
2020مايو 7

10:30
مساءً

362ساعة واحدة



64

.في األزماتتعزيز اإلنتاجية على المستوى المهني والشخصي في ضوء معايير التخطيط اإلستراتيجي المتوازن•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.األزمات جزء من نسيج الحياة اإلجتماعية•
.مفهوم التخطيط المتوازن•
.كيف نخطط وقت األزمات•
.عوامل تحقيق التوازن ورفع اإلنتاجية في األزمات•
.مابعد األزمة توجيه المكتسبات والخبرات•

غبأنإبراهيممريم/د•

الخميس
2020مايو 7

12:00
مساءً

472ساعة واحدة



65

ي صلى اهلل بيان الحكمة من فرض الصالة ومكانتها في اإلسالم وتحقيق الصالة على الصفة التي بي نها النب•
.عليه وسلم وكيفية تحقيق الخشوع في الصالة

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.التعريف بأهم أحكام الصالة•
.الوصول إلى الخشوع في الصالة•
.الوصول بأن تكون الصالة بإذن اهلل قرة عين اإلنسان وسبيله للتقرب إلى اهلل•

حلوانيحسنفاتن/د•

االثنين
2020مايو 11

10:30
مساءً

500ساعة ونصف



66

.فوائد وأسرار الصيام والصالة من منظور صحي وديني•

عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر•

.مدرسة الصيام•
.الحكمة من تشريع الصوم نهارًا•
.حكمة اإلفطار على التمر والماء•
.الصيام والتخلص من السمنة•
.الصيام يخلص الجسم من السموم•
.صالتي وصحتي•
.الصالة شفاء للروح وغذاء للعقل وصحة الجسد•

مؤمنةحامدحنين/د•

الثالثاء
2020مايو 12

10:30
مساءً

179ساعة ونصف



67

،حيثيزالعزعبدالملكبجامعةالموهوبينأكاديميةأنشطةضمنالعلميللبحثالتأهيليالبرنامجانطلق•
ينللمتدربالعلميةالكفاءاتتشجيععبرثقافتهونشرالعلميالبحثمفهومودعمتعزيزإلىيهدف

مجاالتيفالبحثيةللمشاكلالتطبيقيةالحلولوابتكارإبداعإلىودفعهمالمعرفةصناعةفيللمسأهمة
أداءويرلتطالشاملةممنهجةالتتدريبيةالدوراتمنسلسلةتقديمالبرنامجهذاخاللمنتموقد.متعددة

العلميالبحثبمنهجيةالتعريفخاللمنوتنميتهالهمالبحثيةالقدراتوبناءللمتدربين،البحثيةالمنظومة
.متميزةبحثيةكوادرإشرافتحتوطرائقه

عمادة شؤون الطالب•

.والمشكالتالظواهروتحليلالمنهجيالتفكيرطريقةإستخدامخاللمنجديدةحقائقإلىالوصول•
كلالمتتآلية،المنطقيةالبحثيةوالخطواتالموثوقةوالمنهجيةالعلميةاألدلةومعرفةبالمستقبلالتنبؤ•

بمساعدةقةللحقيتكونماوأقربالواقعأرضعلىللتطبيققابلةمستقبليةمعرفةإلىالوصوليضمنذلك
.الصحيحالعلميالبحث

وطرحمي،العلالبحثطريقعنوحلهاالمشكلةلتفكيكالباحثونفيلجأللمشكالتمنطقيةحلولتقديم•
.وغيرهاوالمالحظاتالفرضيات

لنتائجولالوصللباحثستتيحجديدةومعلوماتوتجاربحقائقعلىاألبحاثاستنادخاللمنوالتجديداالبتكار•
.واألبحاثالوقائعلهآلتماأخرعلىبنيتوجديدةمبتكرة

مرزاأحمد/د•

الثالثاء
2020مارس 3

5:00
مساءً

50ساعات3



68

باشر بين برنامج التلمذة هو أحد أفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية الموهوبين، يقوم على التواصل الم•
برات مرشد متميز وطالب ذو قدرة إستثنائية ودافعية عآلية، من أجل تطوير قدراته وإهتماماته، وإكسابه خ

.ومهارات مهنية نوعية في مجال تخصصي دقيق

عمادة شؤون الطالب•

.التعرف على النموذج العام تعلم اآللة •
.تمييز تطبيقات تعليم اآللة في الحياة العملية •
.التعرف على الخطوات المرحلية لبناء نموذج تعليم اآللة •
.أساسيات حل المشكالت المنطقية بإستخدام الخوارزميات •
.أساسيات البرمجة بإستخدام ماتالب •
.القيام بمشروع بحثي تطبيقي في مجال تعليم اآللة •
.مراجعة المفاهيم العامة لتعليم اآللة•
.النماذج العامة لتعليم اآللة وطرق المفاضلة بينها•

هاديأنس/د•

الثالثاء
2020مارس 3

8:00
مساءً

9ساعات3



69

.تحكيم مشاريع المتسابقات تم من خالل زوم•

(.أدراك البرامج والمسابقات)عمادة شؤون الطالب •

.أول نشاط اونالين في الوكالة •
.عرض المشاريع للمتسابقات•
.المنافسه على لقب نجمة الجامعة•

باشطحفوزيه/د•
البريكانفاتن/د•
الدوسريهبة/د•
اللنحاوياروى/د•

الخميس
2020مارس 12

9:00
صباحًا

27ساعات4



70

سيطرة عليه ال يصبح الضغط النفسي أفضل من تلقاء نفسه بطريقة سحرية، قد يكون عليك العمل بنشاط لل•
كنك بعد ذلك حتى ال يتحكم بك، وعندما تحدد أواًل كيفية تفاعلك تجاه المواقف المسببة للضغط النفسي، يم

الجهود وضع نفسك في موضع أفضل للتعامل مع الضغوط، حتى وإن لم يمكنك التخلص منها، وإن لم تعمل
.المبذولة حالًيا على التعامل مع الضغوط، فجر ب شيًئا جديًدا

عمادة شؤون الطالب•

.التعرف على خارطة الضغوط الخاصة بك •
كيف تحمي مزاجك من التقلب في ظل الضغوط المستمرة ؟•
.اآلثار الجسدية للضغوط وكيف تحمي جسدك وعقلك منها •
ما هي الحلول العلمية المنهجية لمواجهة الضغوط النفسية؟•

عربأروى/د•

األحد
2020مارس 22

7:00
مساءً

186ساعة واحدة



71

.انظمة اإلختبارات اإللكترونية•

عمادة شؤون الطالب•

.التعرف واجهات النظام•
.انواع التقييم•
.تقارير النظام•

حريريسالفة/د•

االثنين
2020مارس 23

7:00
مساءً

761ساعة واحدة



72

.أهمية الغذاء في سالمة الصحة العامة والصحة النفسية•

عمادة شؤون الطالب•

.اثر الغذاء السليم في الصحة•
.ربط الغذاء الصحي بالسعادة الداخلية•
.العقل السليم في الجسم السليم•

الرشيديأماني/د•

الثالثاء
2020مارس 24

7:00
مساءً

164ساعة واحدة



73

.طريقة عرض المشاريع عبر البالك بورد•

عمادة شؤون الطالب•

.طريقة عرض مشاريع الطالبات عبر البالك بورد•

الصمدانيدانيه/د•

األربعاء
2020مارس 25

7:00
صباحًا

90ساعة واحدة



74

.توعية األطفال حسب الفئة العمرية ومراعاة الجانب النفسي لهم•

عمادة شؤون الطالب•

.توعية األطفال بكورونا بطرق شيقة وحسب العمر•

قهوجينهلة/د•

االثنين
2020مارس 30

7:00
مساءً

93ساعة واحدة



75

.لماذا اإلهتمام بموضوع الضغوط-التعرف على معنى الضغوط •

عمادة شؤون الطالب•

.التعرف على أهم مسببات الضغوط•
.أهم الطرق لتخفيف الضغوط•

مدينيمنال/د•

االربعاء
2020أبريل 1

2:00
مساءً

50ساعتان



76

.تعريف كورونا وربطها بالمحافظة على نظافة الغذاء•

عمادة شؤون الطالب•

.طرق الحفاظ على الغذاء من التلوث وتكاثر البكتيريا•

عبدالسالمنسرين/د•

االربعاء
2020أبريل 1

7:00
مساءً

217ساعة واحدة



77

.تناولت المشكالت التي قد تواجهنا بسبب جائحة كورونا وأهم اإلرشادات في التعامل معها•

عمادة شؤون الطالب•

.جائحة كورونا•
.المشكالت التى تواجهنا•
.أهم اإلرشادات في التعامل مع جائحة كورونا•

خفاجيماويه/د•

األحد
2020أبريل 12

7:00
مساءً

38ساعة واحدة



78

.إداره الوقت وتنظيم إجراءات العمل•

عمادة شؤون الطالب•

.إدارة الوقت•
.تنظيم إجراءات العمل•

باحنشلمنال/د•

األحد
2020أبريل 19

6:00
مساءً

47ساعتان



79

.نشر الطمأنينة والبعد عن القلق•

عمادة شؤون الطالب•

.إتباع التعليمات من وزارة الصحة لها الحانب الكبير من األمان•
.االستعانه باهلل•

محجوبجمانه/أ•

األحد
2020مارس 29

7:00
مساءً

136ساعة واحدة



80

دور وسائل اإلتصال الحديثة في ترويج الشائعات•

عمادة شؤون الطالب •

تعريف الشائعات •
العوامل التى ساعدت على إنتشار الشائعات في وسائل اإلعالم الرقمي •
استراتيجيات التصدي للشائعات في اإلعالم الرقمي•

فتحيدعاء/د•
الرقميواإلعالمالصحافةقسمواإلعالماإلتصالكلية

األحد 
2020إبريل 19

7:00
مساءً

313ساعة واحدة 



81

.بيان رحمة اهلل في كل شيء مما نراه خير او شر•
.آثار رحمة اهلل على عباده بهدايتهم•
.األسباب الجالبة لرحمة اهلل الخاصة بالمنيبين والطائعين•
."أوله رحمة"قوله عليه الصالة والسالم : تسليط الضوء على بعض خصائص شهر رمضان المبارك مثل•

عمادة شؤون الطالب•

.تبصير القلوب بشمولية رحمة اهلل في جميع امور الحياة•
.بيان فضيلة شهر رمضان وتهيئة النفوس له•

الدقسصديقة/أ•

الثالثاء
2020أبريل 7

7:30
مساءً

500ساعة واحدة



82

سيه اإلستفادة من الحجر المنزلي في تعل ُّم شيء جديد أو اكتساب مهارة جديدة من الناحيه النفسية والدار•
.واالسرية والجانب الفكري والديني والشخصي

عمادة شؤون الطالب•

:مميزات الحجر المنزلي في الجوانب التاليه •
.الجانب االسري•
.الجانب الدراسي•
.الجانب النفسي•
.الجانب الشخصي•
.الجانب الديني•
.الجانب الفكري•

بابطينهيفاء/أ•

األربعاء
2020أبريل 8

5:00
مساءً

263ساعة واحدة



83

.مناقشة أهم االمور التي تناولها الكتاب وربطها بحياتنا العامة وفق لوجهة نظر جميع المشاركين•

عمادة شؤون الطالب•

.كتاب غدًا أجمل •
.محتوى الكتاب•
.ربط محتوى الكتاب بالحياة العامة•

الغامدياميره/د•

االثنين
2020أبريل 20

5:00
مساءً

6ساعة واحدة



84

.لقاء رياضي مع احد طالب الجامعة من ممثلي منتخبات الجامعة مع احد المدربين الرياضيين بالجامعة•

عمادة شؤون الطالب•

.  أهمية الرياضة في بناء شخصية الطالب•
.كيف التنسيق بين الدراسة والمشاركة في األنشطة الرياضية •
.ما المردود الذي يحصل عليه الطالب من مشاركته في األنشطة الرياضية •
.كيف يحافظ الالعب على لياقته فترة الحجر المنزلي•

ةالجامعمنتخبمدربشاهينعبدالرحمن/المدرب•
السلةلكرة

السياحةبكليةطالبالشامياسيد/الطالب•
كرةلالجامعةمنتخبالعبباجندوحاصيل/الطالب•

الهندسةبكليةوطالبالسلة

االثنين
2020مايو 11

11:00
مساءً

39ساعات3



85

.توعية األهالي برابغ عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد في مول رابغ•

عمادة شؤون الطالب•

.توعية األهالي برابغ عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد في مول رابغ•

العامةالعالقاتنادي•
الصحةتعزيزمركز•

األحد 
2020أبريل 5

5:30
مساءً

30ساعة واحدة



86

.اإلستشارات الطالبية عن بعد الخاصة على اإليميل•

عمادة شؤون الطالب•

.اإلستشارات الطالبية عن بعد الخاصة على اإليميل•

العدوانمنور/د•

األحد 
2020أبريل 5

9:30
صباحًا

30ساعة واحدة



87

.مشاركة طالب الفرع في مبادرة كلنا مسؤول في حساب الوكالة بتويتر•

عمادة شؤون الطالب•

.مشاركة طالب الفرع في مبادرة كلنا مسؤول في حساب الوكالة بتويتر•

األنشطةوأمناءروادلجنة•

الجمعة
2020أبريل 10

10:00
صباحًا

---يوم



88

.فيديو طالبي عن تعليمنا لن يتوقف•

عمادة شؤون الطالب•

.فيديو طالبي عن تعليمنا لن يتوقف•

األنشطةوأمناءروادلجنة•

األحد
2020أبريل 12

9:00
صباحًا

15ساعة واحدة



89

.توعيه لطالب ومنسوبي الفرع عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد•

عمادة شؤون الطالب•

.توعيه لطالب ومنسوبي الفرع عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد•
.محاضرة توعوية لطلب ومنسوبي الفرع عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد في  الفرع•

العامةالعالقاتنادي•
الصحةتعزيزمركز•

االثنين
2020أبريل 13

10:00
صباحًا

20ساعة واحدة



90

.نتباعد اليوم لنلتقي غدًا•

عمادة شؤون الطالب•

.نتباعد اليوم لنلتقي غدًا•

العامةالعالقاتنادي•

الثالثاء
2020أبريل 21

11:00
صباحًا

---ساعة واحدة



91

.لياقتك في بيتك•

عمادة شؤون الطالب•

.لياقتك في بيتك•

منتصر/د•

الخميس
2020أبريل 23

10:00
صباحًا

30ساعة واحدة



92

.أهمية العمل التطوعي في ظل األزمات•

عمادة شؤون الطالب•

.الحث على التطوع في األزمات•

مختارسارة/د•

األربعاء
2020مارس 25

5:00
مساءً

161ساعة واحدة



93

.أهمية الرياضة في المنزل•

عمادة شؤون الطالب•

أفضل تمارين ممكن ممارستها في المنزل •
أهمية رياضة المشي اثناء الحجر المنزلي•

حقويحمزةريم/أ•

االثنين
2020مارس 30

6:00
مساءً

145ساعة واحدة



94

.ديني توعوي•

عمادة شؤون الطالب•

.مهاًل أيها الضيف•

الدقسصديقه/أ•

األحد
2020أبريل 5

10:00
مساءً

500ساعة واحدة



95

.صعوبات الدراسة خالل فترة الحظر•

عمادة شؤون الطالب•

.صعوبات الدراسة خالل فترة الحظر•

العدوانمنور/د•

األربعاء
2020أبريل 8

10:00
صباحًا

40ساعة واحدة



96

.فن اإللقاء والتعرف على المعوقات التي تواجهك عن اإللقاء•

عمادة شؤون الطالب•

.الفائدة من تعلم مهارة اإللقاء •
.المخاوف والمعوقات التي تواجهك عن اإللقاء •
.عناصر اإللقاء الجيد •
.مهارة اإلتصال بالذات واألخرين•

الجهنيساعدبدرية/أ•

االثنين
2020أبريل 13

4:30
مساءً

281ساعتان



97

.أهمية الحفاظ على البيئة وكيفية اإلستفادة من العناصر البيئة•

عمادة شؤون الطالب•

.  البيئة ومحتوياتها وعناصرها•
.تأثير البيئة على اإلنسان•

الطوخيمجدي/د•

الثالثاء
2020أبريل 14

5:00
مساءً

500ساعة واحدة



98

.التعامل مع األزمات النفسية•

عمادة شؤون الطالب•

.التعامل مع األزمات النفسية•

العدوانمنور/د•

األربعاء
2020أبريل 15

11:00
صباحًا

25ساعة واحدة



99

.الرياضة لتحسين المناعة•

عمادة شؤون الطالب•

.  معرفة الرياضة المناسبة لتقوية المناعة•
.فوائد التمارين الرياضية لتقوية المناعة•

الزهرانيرقية/أ•

األربعاء
2020أبريل 15

6:00
مساءً

292ساعة واحدة



100

.اإلشكالت الدراسية خالل فترة الحظر•

عمادة شؤون الطالب•

.اإلشكالت الدراسية خالل فترة الحظر•

العدوانمنور/د•

الخميس
2020أبريل 16

9:00
صباحًا

30ساعة واحدة



101

.التعامل مع األطفال وكبار السن في فترة الحظر•

عمادة شؤون الطالب•

.التعامل مع األطفال وكبار السن في فترة الحظر•

القوصأحمد/د•

األحد 
2020أبريل 19

10:00
صباحًا

30ساعة واحدة



102

.كيفية التخلص من العادات السيئة  ومحاولة النجاح في إدارة الذات وبناء الثقة في النفس•

عمادة شؤون الطالب•

.هرم الطاقة واإلنتاجية •
.٨٠:٢٠قانون •
.مغذيات المماطلة•
ببصمتي ام بختمي، ام بموافقتي؟•
.مابين العقارب•

الزيلعينهى/د•

األحد 
2020أبريل 19

4:00
مساءً

169ساعة واحدة



103

(.اليوغا ) المقصود من تمارين اإلسترخاء •

عمادة شؤون الطالب•

.فوائد تمارين اإلسترخاء •
.عرض مجموعة لتمارين اإلسترخاء•

ازهرشروق/أ•

االثنين
2020أبريل 20

6:00
مساءً

192ساعة واحدة



104

إجتياز اإلختبارت اإللكترونية بنجاح•

عمادة شؤون الطالب•

إجتياز اإلختبارت اإللكترونية بنجاح•

المطرفيعيضه/د•

االثنين
2020أبريل 20

10:00
صباحًا

29ساعة واحدة



105

.اإلستعداد لإلختبارات موجه للطالب ذوي اإلعاقة في الجامعة•

عمادة شؤون الطالب•

.  اإلستعداد لإلختبارات•

النجارحسين/د•

االثنين
2020أبريل 20

7:30
صباحًا

100ساعتا 



106

كيفية سعادة الشخص وقت األزمات•

عمادة شؤون الطالب•

.مفهوم الصحة النفسية •
.حقائق عن اإلبتسامة •
.  قاعدة مهمة تؤثر على إختياراتنا•
.اثر الغذاء على الصحة•

جاويانفال/د•

األربعاء
2020أبريل 22

5:30
مساءً

350ساعة واحدة



107

.الحفل الختامي لألنشطة الطالبية•

عمادة شؤون الطالب•

,الحفل الختامي لألنشطة الطالبية•

اليوبينجيب/أ•

األربعاء
2020أبريل 22

10:00
صباحًا

50ساعة واحدة



108

.العشر األوأخر من رمضان•

عمادة شؤون الطالب•

.العشر األوأخر من رمضان•

حلوانيفاطمه/د•

األربعاء
2020أبريل 29

10:00
مساءً

500ساعة واحدة



109

.حتهفوائد ترتيب اوقات الرياضة في الحجر المنزلي وخالل شهر رمضان لكي يحافظ الشخص على لياقته وص•

عمادة شؤون الطالب•

.فوائد ترتيب اوقات الرياضة•

ابولبنفؤاد/د•

االثنين
2020مايو 4

10:00
مساءً

---ساعة واحدة



110

.معرفة ماهية تمارين البالنك•

عمادة شؤون الطالب•

.  فوائد تمارين البالنك•
.شرح تمارين البالنك•

الزهرانيرقية/أ•

األربعاء 
2020مايو 6

11:00
مساءً

212ساعة واحدة



111

.فيهما يفرق كل امر حكيم•

عمادة شؤون الطالب•

.فيهما يفرق كل امر حكيم•

حلوانيفاتن/د•

الخميس 
2020مايو 7

10:00
مساءً

500ساعة واحدة



112

.البدايات للكل والثبات للصادقين•

عمادة شؤون الطالب•

.البدايات للكل والثبات للصادقين•

الدقسصديقه/د•

االثنين
2020مايو 11

10:00
مساءً

500ساعة واحدة



113

.دوري الباليستيشن الرمضاني لكرة القدم•

عمادة شؤون الطالب•

.دوري الباليستيشن الرمضاني لكرة القدم•

منتصر/د•

األحد
2020أبريل 26

9:30
مساءً

---دقيقة30



114

أجمل تالوة للقران الكريم•

عمادة شؤون الطالب•

أجمل تالوة للقران الكريم•

اليوبينجيب/أ•

االثنين
2020أبريل 27

10:00
مساءً

19دقائق10



115

.وعينا صحة  بالتعاون مع مركز تعزيز الصحة بالجامعة•

عمادة شؤون الطالب•

.وعينا صحة  بالتعاون مع مركز تعزيز الصحة بالجامعة•

اليوبينجيب/أ•

األربعاء
2020أبريل 29

10:00
مساءً

20دقيقة30



116

.إختيار التخصص الموجه للطالب ذوي اإلعاقة في الجامعة•

عمادة شؤون الطالب•

.إختيار التخصص الموجه للطالب ذوي اإلعاقة في الجامعة•

السيوفياحمد/د•

األحد
2020أبريل 19

5:30
صباحًا

100ساعتان



117

م ندوة عبر برنامج زوم قدمها االستاذ عبداهلل المطيري من وكالة ذوي اإلحتياجات الخاصة عن مجتمع الص•
.اشتملت الندوة التعريف بمجتمع الصم ولغته االشارية. وهويته الثقافية

عمادة شؤون الطالب•

تاريخ لغة االشارة محليًا ودوليًا •
.  القواعد اللغوية الخاصة بلغة اإلشارة السعودية•
.  السمات الثقافية ألفراد مجتمع الصم•
.األفراد ثنائي اللغة ثنائي الثقافة •
.أساليب المحافظة على لغة اإلشارة المحلية•

المطيريغالبعبداهلل/أ•

الخميس
2020مايو 7

10:00
مساءً

200ساعات4



118

.تعلم المهارات في كيفية اإلرتقاء بالعمل•

عمادة شؤون الطالب•

.كيف تكون متميزًا وظيفيًا•
.معايير التميز الوظيفي•

سالمدعاء/د•

األحد
2020مارس 29

2:00
مساءً

30ساعتان



119

.تعلم المهارات في كيفية اإلرتقاء بالعمل•

عمادة شؤون الطالب•

.كيف تكون متميزًا وظيفيًا•
.معايير التميز الوظيفي•

سالمدعاء/د•

األحد
2020أبريل 5

2:00
مساءً

32ساعتان



120

إعطاء المتدربًةالمستوى األول من مهارات اإلنصال في العرض التقديمي للعرض امام مجموعات العمل •
الصغيرة

عمادة شؤون الطالب•

كيف تتحدث أمام الناس؟•
.إستخدام الصوت ولغة الجسد الجيدة مع الجماهير •
.أمثلة لعروض العمل الجيدة•

بخاريفاديا/أ•

األربعاء
2020أبريل 8

2:00
مساءً

35ساعتان



121

.أهمية العمل التطوعي في ظل االزمات •
.العائد النفسي و اإلجتماعي للعمل التطوعي •
.كيفية تنمية العمل التطوعي في هذة الفترة•

عمادة شؤون الطالب•

.تعريف اإلعالم الرقمي ووظائفه•
.إستراتيجيات اإلعالم الرقمي في إدارة األزمات•
.أسس التعامل مع اإلعالم في أزمة كورونا•
.الدور اإلعالمي في إدارة أزمة كورونا•

بابطينهيفاء/أ•

االثنين
2020أبريل 20

11:00
مساءً

310ساعة واحدة  



122

.  القدرات والمهارات التي تحتاجها المتدربة للحصول على وظيفة•

عمادة شؤون الطالب•

.أهم المهارات في سوق العمل •
.تنمية المهارات لكل متدربة وإستثمارها بالطريقة الصحيحة•

الحربيليلى/د•

الثالثاء 
2020أبريل 21

6:00
مساءً

56ساعتان



123

أهمية مهارات التواصل في بيئة العمل•

عمادة شؤون الطالب•

.انماط وسائل اإلتصال في بيئة العمل •
.إكتساب المتدربات مهارات اإلتصال داخل بيئة العمل•

مليانيخلود/د•

الخميس
2020أبريل 22

7:00
مساءً

50ساعتان



124

تزويد المتدربات بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من تنمية مهارات اإلبتكار والتفكير اإلبداعي•

عمادة شؤون الطالب•

.مفهوم اإلبداع•
.  التعرف ع متطلبات اإلبداع•
.خطوات خلق افكار مبتكرة•
.تتدريبات متنوعة•

عمرالهديل/أ•

األحد
2020مايو 3

11:00
مساءً

100ساعتان



125

.تزويد المشاركين بأحدث طرق وأساليب الحماية من الهجمات السيبرانية•

عمادة شؤون الطالب•

.طرق و أساليب حماية األجهزة من الهجمات •
.إستخدام أساليب تفاعلية تطبيقية لمحاكاة التصدي للهجمات السيبرانية •

الغزاويدانيال/أ•

الخميس
2020مايو 14

12:00
مساءً

100ساعتان



126

.إداره الوقت وتنظيم إجراءات العمل•

عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات•

.إدارة الوقت•
.تنظيم إجراءات العمل•

باحنشلمنال/د•

األحد
2020أبريل 19

6:00
مساءً

47ساعتان



127

.العشر فرصه لنيل القرب•

عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات•

.العشر فرصه لنيل القرب•

حلوانيفاتن/د•

األربعاء
2020أبريل 29

10:00
صباحًا

500ساعة واحدة



128

.مهال أيها الضيف•

عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات•

.مهال أيها الضيف•

الدقسصديقه/أ•

االثنين
2020مايو 4

10:00
صباحًا

500ساعة واحدة



129

.فيهما يفرق كل امر حكيم•

عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات•

.فيهما يفرق كل امر حكيم•

حلوانيفاتن/د•

األربعاء
2020مايو 6

10:00
صباحًا

500ساعة واحدة



130

.البدايات للكل والثبات للصادقين•

عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات•

.البدايات للكل والثبات للصادقين•

الدقسصديقه/د•

األحد
2020مايو 10

10:00
صباحًا

500ساعة واحدة



131

ل تقنية تهدف المحاضرة إلى تثقيف الحضور عن التقنيات التي تم إستخدامها للتصدي لكورونا و ما هو دوره ك•
.و كيف تم ذلك

شطر الطالبات-كلية الحاسبات و تقنية المعلومات برابغ•

.تقني•
.تثقيفي•

العبدليعلياء.د•
العوفيبشرى•
الحويصيشهد•
الشهريافنان•

الجمعة
2020مايو 8

10:00
مساءً

20ساعة واحدة



132

Cyber Bullying 

ن خالل ندوة تهدف الفعاليه إلى توعيه المجتمع بأضرار التنمر اإللكتروني و طرق حمايه أنفسنا و األخرين منه م•
.تديرها الطالبه فتون باحكيم مع المتحاورات الدكتوره نسرين الحربي و االستاذه خلود المطيري

شطر الطالبات-كلية الحاسبات و تقنية المعلومات برابغ•

ماهو التنمر اإللكتروني    •
.الفرق بين التنمر اإللكتروني والتقليدي •
.أنواع التنمر اإللكتروني•
.أسباب التنمر اإللكتروني•
.كيف يتم المتنمر اإللكتروني •
من هم ضحايا التنمر اإللكتروني؟ •
هل انا متنمر ام متنمر عليه ؟  •
.كيف أعلم أن من حولي يتعرض للتنمر اإللكتروني•
.كيف تحمي نفسك من التنمر اإللكتروني•

الحربينسرين/د•
المطيريخلود/أ•
باحكيمفتون/الطالبة•

الخميس
2020مايو 14

9:00
مساءً

15ساعة واحدة



133

ر التوعوي و تهدف الفعالية لعقد لقاء تعريفي بالتخصصات لكلية الحاسبات و تقنية المعلومات من اجل النش•
.الثقافي للطالبه عن كل تخصص و مجاالته و توجهاته حتى يتم إختيار التخصص الصحيح

شطر الطالبات-كلية الحاسبات و تقنية المعلومات برابغ•

.توعوي•
.تثقيفي•

العبدليعلياء/د•
كيالانتصار/د•
مشاطاروى/د•
الحربينسرين/د•
العصالنيمرام/ا•

الخميس
2020أبريل 9

7:30
مساءً

30ساعتان



134

لطالبات وشارك أهالي ا( بكلوريوس-ماجستير-دكتوراه )زف الحفل طالبات كليه الحاسبات و تقنية المعلومات •
شخصا و تفاعل األهل بالمشاركه بكلمات السعاده و 360في فرحه التخرج ،حيث تجاوز عدد الحاضرين عن بعد 

.التبريكات 

كلية الحاسبات و تقنية المعلومات•

مشاركات-مسيرة أسماء الخرجات -الخريجات من كل قسم -كلمة الوكيلة -السالم الملكي -قران كريم •
..األهل

الخيرايوميسون.د/الكليةوكيل•
الخريجاتاهالي-طالبات•

األربعاء
2020أبريل 22

10:00
مساءً

368ساعتان



135

كذلك المحاضرة تناولت شرح مفاهيم وتخصصات الحاسب لمساعدة الطالبات على إختيار التخصص وتناولت•
وماهي المتطلبات. كيفية تطوير الطالبة في تخصص الحاسب وما تحتاجه من مهارات وشهادات مهنية 

التخصص كذلك ختمت المحاضرة بشرح للطالبة عن كيفية وضع خطة استراتيجية لها للخروج من. لسوق العمل 
كمحور بأكبر فائدة مرجوة ، وكيف تتميز في المجال المهني مع شرح مختصر ألهمية وطريقة التعلم الذاتي

.هام للتميز في الحياة العملية والمهنية

كلية الحاسبات و تقنية المعلومات برابغ•

.تخصصات ومجاالت الحاسب اآللي•
.مفاهيم حول تخصصات الحاسب•
.المهارات المطلوبة لسوق العمل•
كيف أخطط لمستقبلي تخطيط استراتيجي؟•
النجاح والتميز في الحياة العملية والمهنية•

الكيالسليمانانتصار/د•

الثالثاء
2020أبريل 7

7:00
مساءً

25ساعة واحدة



136

يجابية فعآلية مجتمعية لكل فئات المجتمع للتوعية والتوجيه بأهمية االنجاز واستمرار العمل لبث روح اال•
فيد ، والتفاؤل ، وتوجيه الحضور للطرق الفعالة الستغالل االزمة واإلستفادة من وقت الفراغ بكل ماهو م

وتناولت بعض إستراتييجات وأدوات اإلنجاز وأهم المهارات التي يحتاجها الشخص المنجز مع عرض ألمثلة
.واقعية لنماذج المنجزين خالل األزمات 

كلية الحاسبات و تقنية المعلومات برابغ•

. اإلنجاز في األزمات•
.تعريف اإلنجاز•
.صفات المنجزين•
.عوائق اإلنجاز •
.مهارات اإلنجاز •
.خطوات تحقيق االنجاز•

الكيالسليمانانتصار/د•

األحد
2020أبريل 19

8:00
مساءً

40ساعتان



137

تباس تهدف المحاضرة إلى تعريف الخريجات وطالبات الكلية عامة باساسيات االقتباس العلمي وكيفية االق•
اهي ثم تناولت المحاضرة مفهوم االنتحال وانواعه وكيفية تجنبه وم. بطريقة صحيحة وانواع االقتباس 

أهم النقاط ثم اختتمت المحاضرة بتعداد. البرامج والمواقع المتوفرة لكشف اإلستالل والفروقات فيما بينها 
لك الواجب إتباعها لتجنب اإلنتحال العلمي عبر اعادة الصياغة واإلستشهاد واإلقتباس بطريقة صحيحة وذ

ييم لمساعدة الطالبات في كتابة األبحاث بطريقة صحيحة حيث ظهر إحتياجهم كثيرًا لهذا الموضوع بعد تق
المشاريع والواجبات

كلية الحاسبات و تقنية المعلومات برابغ•

.تعريف اإلقتباس العلمي •
.تعريف اإلنتحال او السرقة العلمية •
.طرق كشف اإلنتحال •
.برامج كشف اإلنتحال •
.كيفية القيام باإلستالل العلمي الصحيح•

الكيالسليمانانتصار/د•

السبت 
2020مايو 9

10:00
مساءً

30ساعة واحدة



138

كر كما تم ذ. تمحورت المحاضرة حول تقديم نبذة عن الخدمات اللوجستية و تعرفيها و وظائفها و أهميتها•
منظمة تاريخ الخدمات اللوجستية و الفرق بينها و بين سالسل اإلمداد و كيف يمكن لشركة ما أو مؤسسة أو

هم ان تزيد من فعآلية و كفاءة خدماتهم اللوجستية بتطوير عدة نقاط ذات أهمية و عالقة مباشرة لقطاع
و . مرجوةمما يتيح لهم التقدم و التطور في تقديم خدماتهم او سلعهم بالشكل المطلوب لتحقيق األرباح ال

مة تم شرح إدارة المستودعات و المخزون و أهميتهما في الخدمات اللوجستية و كيف يمكن ان تضاف القي
.المضافة على الخدمات اللوجستية

كلية الدراسات البحرية•

ما هي الخدمات اللوجستية؟•
.وظائف الخدمات اللوجستية•
.الخدمات اللوجستية وتوزيع الشحنات •
.التخزين وإدارة المخزون•

الشريفحامدبنمحمد/د•

األربعاء
2020أبريل 22

7:00
مساءً

100ساعة ونصف
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Immunology and the situation in Italy

عنا لصناعة األدوية كانت الضيفة األولى لحلقات الويبنار حيث تحدثت م  GSKالدكتورة انتونيال فارا من شركة •
.من إيطاليا عن ما تعلمه من أسباب إنتشار مرض كورونا بصفة عامة والوضع في إيطاليا بصفة خاصة

كلية العلوم الطبية التطبيقية•

.أسباب إنتشار مرض كورونا في دول العالم•
.أسباب إنتشار مرض كورونا بصفة خاصة في ايطاليا•

.Drفاراأنتونيال/د• Antonella Fara

السبت
2020مارس 28

1:00
مساءً

45ساعتان 
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Inflammation: how do we control it?

اة من جراء ألقى المتحدث الدكتور رودني روزاليا المتخصص في اإللتهاب المناعي عن المسببات الرئيسية للوف•
19اإلصابة بمرض كوفيد 

كلية العلوم الطبية التطبيقية•

.19المسببات الرئيسية للوفاة من جراء اإلصابة بمرض كوفيد•

.Drروزاليارودني/د• Rodney Rosalia

الجمعة
2020أبريل 10

1:00
مساءً

3ساعتان 
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Latest treatment in Italy

ًا مع التطرق تحدث الدكتور مارشيلو البأنيزي الطبيب المتخصص في المناعة عن خصائص فيروس الكورونا مناعي•
جائحة للعالجات المتبعة في إيطاليا واألسباب التي أدت إلى الزيادة الهائلة في أعداد المرضى الذين أصيبوا ب

.كورونا في إيطاليا

كلية العلوم الطبية التطبيقية•

.  األسباب التي أدت إلى الزيادة الهائلة في أعداد المرضى الذين أصيبوا بجائحة كورونا في إيطاليا•
.العالجات المتبعة في ايطاليا•

.Dr-البأنيزيمارشيلو/د• Marcello Albanesi

السبت
2020أبريل 11

1:00
مساءً

3ساعتان 



142

Corona:  Tests and vaccinations

.تحدثت الضيفة عن أحدث الطرق في التشخيص عن جائحة كورونا وألقت الضوء على أخر تطورات اللقاحات•

كلية العلوم الطبية التطبيقية•

.أحدث الطرق في التشخيص عن جائحة كورونا العالجات المتبعة في ايطاليا•
.أخر تطورات اللقاحات•

-ياببريطانمانشيسترجامعةمنبينوكجوآن/د•
Dr. Joanne Pennock

الجمعة
2020أبريل 17

1:00
مساءً

3ساعتان 
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Cancer Immunotherapy

.تم إلقاء الضوء على أخر المستجدات في عالجات السرطان عن طريق تسخير الجاهز المناعي•

كلية العلوم الطبية التطبيقية•

.أخر المستجدات في عالجات السرطان وأخر تطورات اللقاحات•
.تسخير الجاهز المناعي•

روششركةمنالبرنسيعلي/د•

السبت
2020أبريل 18

1:00
مساءً

3ساعتان 
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Corona:  the unanswered questions!

لمناعة تحدث الضيف الدكتور جون ورثنقتون عن جهاز المناعة وتحدث عن األجوبة المحتملة المتعلقة بجهاز ا•
.19ومرض كوفيد

كلية العلوم الطبية التطبيقية•

.جهاز المناعة•
.19األجوبة المحتملة المتعلقة بجهاز المناعة ومرض كوفيد •

.Drورثينقتونجون/د• John worthington

الجمعة
2020أبريل 24

9:30
مساءً

3ساعتان 
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Epidemiology of Coronavirus

اصرتها تحدث الضيف عن آلية إنتشار العدوى، ماهي األوبئة وكيف تكون جائحة وما هي اآلليات المتبعة في مح•
.وكيف يمكننا القضاء عليها وماهي الدروس التي تعلمناها من هذه الجائحة

كلية العلوم الطبية التطبيقية•

.آلية إنتشار العدوى•
.ماهي األوبئة وكيف تكون جائحة•
.ما هي اآلليات المتبعة في محاصرتها•
.ماهي الدروس التي تعلمناها من هذه الجائحة•

الباحةجامعة-المليباريعبداهلل/د•

الجمعة
2020ابريل 3

1:00
مساءً

3ساعتان 
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What is happening in the UK!?

حي الدكتورة فومي اباري تحدثت عن األوضاع  في بريطانيا واألساليب المتبعة في العالج في النظام الص•
.البريطاني مع اإلشارة إلى التقدير الشديد الذي يتلقاه األطباء إضافة إلى العبء النفسي والجسدي

كلية العلوم الطبية التطبيقية•

األوضاع  في بريطانيا•
.األساليب المتبعة في العالج في النظام الصحي البريطاني •
.التقدير الشديد الذي يتلقاه األطباء إضافة إلى العبء النفسي والجسدي•

.Drأبارفومي/د• Fumi Abar

السبت
2020ابريل 4

1:00
مساءً

47ساعتان 
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ذكر جميع النقاط التي تساعد رواد األعمال من انشاء الفكرة إلى تحقيق المشروع•

مركز اإلبداع وريادة األعمال•

.األفكار والمبادئ والخبرات  التي البد من اإلهتمام بها من البداية  •
(.الموظفون، أصحاب المهن الحرة، التجار و المستثمرون) التفرقة بين أربعة أنواع من أصحاب الدخل وهم •
.مجال العملأهمية البداية بالوظيفة وتسلق السلم من بدايته، لتمكن من اكتساب الخبرة ومعرفة تفاصيل•
.ضرورة تطوير الفكرة وربطها بعالمة تجارية •
.أهمية اكتساب مهارة التسويق التي تعتبر أهم مهارة لرواد األعمال•
.التركيز  على أهمية االدخار •
.أهمية  االستمرار في رفع هامش الربح بمقابل تقليل المخاطر•

والرئيسالمؤسس-منشيعماد.أالمستشار•
العقاريللتطويررفاهلشركةالتنفيذي

األحد
2020مايو 3

12:00
صباحًا

70ساعة واحدة 
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يهدف هذا البرنامج التتدريبي إلى تنمية معارف ومهارات المتدربين على كيفية إدارة تمويل الشركة•

مركز اإلبداع وريادة األعمال•

.مهارات المتدربين على إدارة وحدة الميزانية بالشركة •
.التعرف على تمويل الشركة•
.تحديد مفهوم تمويل الشركة واألسهم •
محاسبية تنمية قدرات المتدربين على القيام بالمعالجة المحاسبية للعمليات المآلية خالل مراحل الدورة ال•

.التجارية بدقة وإتقان
.التعرف بإيجاز على مفهوم األسهم والشراكة•

قربأنمحسنبنتمشاعل/أ•

األحد
2020أبريل 12

3:00
مساءً

32ساعة ونصف
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Consumer behavior & product development

خدام سلوك المستهلك وتطوير المنتجات حتى تتوافق مع الظروف التي يمر بها المجتمع  إلستمرار إست•
.العمالء للمنتج ولنجاح المشاريع في جميع الظروف

مركز اإلبداع وريادة األعمال•

.سر نجاح أي شركة وإستمرارية إستخدام العمالء لمنتجات الشركة •
ف تم شركة الصلصال وكي)مثال عن الشركات التي استطاعت أن تطور منتجاتها لتستمر في خدمة العميل •

(.انشائها 
.تفصيل رحلة العميل •
مرحلة ال-العامل اإلجتماعي -العامل النفسي -إحتياج العميل )ماهي العوامل التي تؤثر على سلوك العميل  •

(.الشخصية-اسلوب المعيشة -الجزء المالي-الوظيفة -العمرية 
إكتشاف مهارات وقدرات خالل " تصور اإلنسان عن نفسه خالل هذه األزمة  و تغيرات سلوكية لالشخاص  •

".هذه الفترة
.الشركات التي ستستمر هي الشركات التي استطاعت أن تلمس اإلحتياج الصحيح للعميل•

GENالتنفيذيالرئيس-دخانأمل/أ• Saudi

الثالثاء
2020أبريل 14

8:00
مساءً

133ساعة واحدة  
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لى المتغيرات التي إستجدت على عالم ريادة األعمال على إثر إنتشار فيروس كورونا والتغييرات التي طرأت ع•
.أولويات المستهلكين و الزبائن  وسلوكياتهم وقدراتهم الشرائية

مركز اإلبداع وريادة األعمال•

.القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا •
.القطاعات المزدهرة بأزمة كورونا  •
.التطوير و القفزة الملموسة بالتواصل اإلجتماعي إلتمام جميع األعمال  واإلجتماعات •
.أهمية المقدرة على التعامل مع األزمات •
.إزدياد مبيعات اإلحتياجات الضرورية خالل فترة االزمة•
".ازدياد معدل طلبها" الوظائف المطلوبة عالية المهارات خالل األزمة  •
.اإلستثمار بمشاريع من أساسيات الحياة خالل هذه الفترة•

ريكوشالتنفيذيالرئيس-السراجمحمدتغريد/د•
لشركةمؤسس

األحد
2020أبريل 19

8:00
مساءً

132ساعة واحدة 



151

.واإلستشارات القانونية و اإلستشارات المآلية. مناقشة  العديد من الموضوعات ذات العالقة بالعقود•

مركز اإلبداع وريادة األعمال•

.مناقشة  العديد من الموضوعات ذات العالقة بالعقود واإلستشارات القانونية و اإلستشارات المالية•

القانونفيمساعد.أ-بالخيورأحمدهادية/د•
الحقوقبكليةالدوليةالتجارةوعقودالتجاري

الثالثاء
2020أبريل 21

8:00
مساءً

92ساعة ونصف
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VS

الفرق بين ريادة األعمال والمشاريع•

مركز اإلبداع وريادة األعمال•

ماهي ريادة األعمال؟•
هل توجد عوامل تساعد على ريادة األعمال؟•
.أهمية ريادة األعمال•
.سلبيات ريادة األعمال•
هل نحتاج فعاًل إلى فكرة لنبدأ المشرع؟ •
(.مشروع= حل + مشكلة )الحاجة إلى مشكلة وإنشاء فكرة متطورة لحلها توافق المجتمع والبيئة •
.مراحل التأكد من الفكرة•
.تجربة العميل وخدمة العميل •
من هو العميل ومن هو المستخدم؟•
.أهمية قنوات اإلستماع للعميل•
.اإلهتمام و ادخال جميع الحواس لراحة العميل•

واألعمالريادةمستشار-الفرسانيهديل/أ•
الحقوقبكليةالصغيرةالمشاريع

األربعاء
2020أبريل 22

8:00
مساءً

91ساعة واحدة 
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.تعريف المشاريع التقليدية والمشاريع الريادية والفرق بينهما•

مركز اإلبداع وريادة األعمال•

.اسباب التوجه لريادة األعمال والعمل الحر•
ماهي نسبة فشل المشاريع ؟•
.تحليل إحتياج السوق•
.دراسة السوق بعمق قبل البدء•
.تحديد أول شريحة من شرائح العمالء•

ريادةفيومدربمستشار-عفانةيوسف/أ•
المشاريعوتتأسيساألعمال

األربعاء
2020أبريل 29

11:00
مساءً

201ساعتان 
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ة أهمية ودالالت هذه العبار" دلني على السوق" استدالل من العبارة المذكورة بالحديث النبوي الشريف •
.والقصة المرتبطة بها في ريادة األعمال 

مركز اإلبداع وريادة األعمال•

.القيمة المضافة•
.أهمية الخدمات المقدمة للعمالء •
.خصائص الخدمات التي ينبغي تقديمها للعمالء •
.العوامل التي تؤثر في الخدمات المقدمة للعميل •
.الجودة واإلبداع في تقديم الخدمات والتسويق لها•

بالتسويقمهتماكاديمي-باعظيمثامر/د•
السلوكىواإلقتصاد

الخميس
2020أبريل 30

12:00
مساءً

69ساعة واحدة  
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.رحلة ريادة األعمال مقسمه إلى ثالث مراحل رئيسية •
لة نمو تبدأ بمرحلة الفكرة التي تمثل الرؤية والمثابرة لرواد األعمال ، تليها مرحلة تسريع األعمال، ثم مرح•

.الشركات

مركز اإلبداع وريادة األعمال•

.النظام اإلقتصادي وريادة األعمال•
" .عرض جدول يوضح الخطوات" مراحل نمو المشروع  •
.التوسيع–اإللتزام -التصور: مراحل تطوير المشاريع منهجية العمل •
.عوامل مساعدة للوصول للفكرة •
.ماهي المسرعات والحاضنات لألعمال والنقاط المشتركة •
.رحلة بناء المشروع من الناحية الفنية والمالية•

لحاص-المنشئاتبيتمؤسس-بسيونيفؤاد/أ•
مالاألعريادةمنصاتإلدارةالدوليالبنكاعتمادعلى

األحد
2020مايو 10

11:00
مساءً

90ساعة واحدة  
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.دورة لتأهيل خريجات الجامعة إلستعدادهن وتأهليهن للخوض بسوق العمل•

مركز اإلرشاد المهني والدعم الوظيفي•

.التعرف على كيفية عمل السير الذاتية •
.كيف تسوق لنفسك للوصول لسوق العمل •
.كيفية اإلستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية إجتيازها •
.التعرف على بيئة العمل وكيف الحفاظ على الوظيفة•

عنقاويمحمدبنتاروى/أ•

الثالثاء
2020أبريل 7

11:00
مساءً

56ساعتان 
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دورة لتأهيل خريجات الجامعة إلستعدادهن وتأهليهن للخوض بسوق العمل•

مركز اإلرشاد المهني والدعم الوظيفي•

التعرف على كيفية عمل السير الذاتية •
كيف تسوق لنفسك للوصول لسوق العمل •
كيفية االستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية إجتيازها •
التعرف على بيئة العمل وكيف الحفاظ على الوظيفة•

عنقاويمحمدبنتاروى/أ•

األحد
2020أبريل 19

11:00
مساءً

85ساعتان 
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دورة لتأهيل خريجات الجامعة إلستعدادهن وتأهليهن للخوض بسوق العمل•

مركز اإلرشاد المهني والدعم الوظيفي•

.التعرف على كيفية عمل السير الذاتية •
.كيف تسوق لنفسك للوصول لسوق العمل •
.كيفية اإلستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية إجتيازها •
.التعرف على بيئة العمل وكيف الحفاظ على الوظيفة•

عنقاويمحمدبنتاروى/أ•

الثالثاء
2020أبريل 28

11:00
مساءً

35ساعتان 
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دورة لتأهيل خريجات الجامعة الستعدادهن وتأهليهن للخوض بسوق العمل•

مركز اإلرشاد المهني والدعم الوظيفي•

التعرف على كيفية عمل السير الذاتية •
كيف تسوق لنفسك للوصول لسوق العمل •
كيفية االستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية إجتيازها •
التعرف على بيئة العمل وكيف الحفاظ على الوظيفة•

عنقاويمحمدبنتاروى/أ•

األربعاء
2020مايو 6

11:00
مساءً

86ساعتان 
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دورة لتأهيل خريجات الجامعة الستعدادهن وتأهليهن للخوض بسوق العمل•

مركز اإلرشاد المهني والدعم الوظيفي•

.التعرف على كيفية عمل السير الذاتية •
.كيف تسوق لنفسك للوصول لسوق العمل •
.  كيفية اإلستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية إجتيازها•
.التعرف على بيئة العمل وكيف الحفاظ على الوظيفة•

عنقاويمحمدبنتاروى/أ•

االثنين
2020مايو 11

11:00
مساءً

59ساعتان 
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لصالبة يهتم علم النفس اإلرشاد الوقائي إهتماما كبيرًا بتعزيز المناعة السيكولوجية لدي األشخاص خاصة ا•
لطالب النفسية في مواجهة األزمات والفترات العصيبة التي نمر بها ذلك من حيث تدعيم جوانب القوة لدي ا
مع الجامعي والعمل ايضًا علي تقوية جهاز المناعة وزيادة الصالبة والصمود النفسي وإمكانية التعايش

.  الضغوط واألزمات بطريقة موضوعية

مركز اإلرشاد الجامعي•

.   تعريف الصالبة النفسية•
.  أهمية الصالبة النفسية •
.                            أهم خصائص الشخص الصلب•
.                     أنواع البشر في التعامل مع األزمات•
.إرشادات ونصائح لرفع الصالبة النفسية•

العقاداللطيفعبدعصام/د•

االثنين
2020ابريل 13

10:00
مساءً

14ساعة واحدة 
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مرض يعاني األفراد والمجتمعات من األزمات الخاصة كالمشكالت األسرية الفجائية؛ كمرض أحد أفراد األسرة ب•
خطير، أو وفاة أحد أفرادها، وكذلك حاالت اإلنفصال والطالق

مركز اإلرشاد الجامعي•

.مفهوم قلق األزمات•
.أسباب قلق األزمات•
.طرق التعامل مع قلق األزمات•

القوصيمصطفيأحمد/د•

األربعاء
2020ابريل 15

10:00
مساءً

15ساعة واحدة 
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اإلنسان الصمود النفسي يقع ضمن أهم اهتمامات علم النفس اإليجابي الحديث وهو تفعيل جوانب القوة لدي•
ثر وإدراك التوازن والصمود النفسي في مواجهة الشدائد وكيف يعمل جهاز المناعة ويقوي عندما نكون أك

اب الطالب صالبة وأكثر صمودًا ولدينا توازن نفسي كبير وذلك لتحقيق أكبر قدر من التوافق النفسي واكتس
.ي للحياةإستعادة التوازن بعد التعرض للمحن والصعاب وايضًا إكسابهم المفاهيم التي تعزز األمل وأعطاء معن

مركز اإلرشاد الجامعي•

.                  تعريف الجمعية األمريكية للصمود النفسي •
.نماذج الصمود النفسي •
.      خصائص الصامدون•
.تتدريبات•

العقاداللطيفعبدعصام/د•

الثالثاء
2020ابريل 21

10:00
مساءً

15ساعة واحدة 
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د، يعد قلق اإلختبار هو أحد إضطرابات القلق، والذي يترتب عليه تعطيل قدرة الطالب على األداء بشكل جي•
.اإلجتهادويختلف ذلك عن القلق العادي الذي يشعر فيه الطالب ويحسه، والذي يساعده على التحصيل واإلنجاز و

مركز اإلرشاد الجامعي•

.تعريف ومفهوم القلق•
.أسباب قلق اإلختبار •
.أعراض قلق اإلختبار•
.عالج قلق اإلختبار•

القوصيمصطفيأحمد/د•

األحد
2020ابريل 26

10:00
مساءً

15ساعة واحدة 
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.األسس واألساليب الصحيحة في اإلدارة المالية وتطبيق الحرية المالية•

مركز اإلرشاد الجامعي•

.الفرق بين الفقير والغني•
.خطة العافية المالية •
.قيم وضعك الصحي المالي•
.الضغوط المالية •
.تعرف على أنواع النزيف المالي•
.الوصول إلى العافية المالية•

الخياريمحمدعدنان/د•

االثنين
2020ابريل 27

10:00
مساءً

13ساعة واحدة 
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حياة تعمل على  تحسين نمط الحياة لإلنسان وبناء مجتمع ينعم أفرادة بأسلوب  quality of lifeجودة الحياة•
اح متوازن، ويعبر مفهوم جودة الحياة عن درجة الرضا والرقي والسعادة والصحة النفسية والجسدية والنج

ذات وغيرها وهذا كله من شأنه أن يحقق التوافق النفسي للطالب واإلحساس باألمن والطمأنينة وتقدير ال
.  وتحقيق الدافعية لإلنجاز

مركز اإلرشاد الجامعي•

.تعريف مفهوم جودة الحياة•
.        مظاهر جودة الحياة •
.                             المفاتيح األربعة لجودة الحياة •
.                   مقومات جودة الحياة وأساليب تنميتها•
.    معوقات جودة الحياة•
.تتدريبات•

العقاداللطيفعبدعصام/د•

الثالثاء 
2020ابريل 28

10:00
مساءً

16ساعة واحدة 
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تحليل تم العرض ألشهر المدارس العالجية في علم النفس؛ والتي تعتني بخفض إضطراب القلق، كمدرسة ال•
النفسي ومفهومها عن القلق، وكيف تساعد على خفض القلق وعالجه

مركز اإلرشاد الجامعي•

.أشهر وأهم المدارس العالجية للقلق•
.أسس إختيار المدرسة واألسلوب العالجي•
.التعريف بالنموذج المعرفي السلوكي•
.إيجابيات وسلبيات النموذج العالجي•

القوصيمصطفيأحمد/د•

األحد
2020مايو 3

10:00
مساءً

12ساعة واحدة 
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.األسس واألساليب الصحيحة في اإلدارة المالية وتطبيق الحرية المالية•

مركز اإلرشاد الجامعي•

.الفرق بين الفقير والغني•
.خطة العافية المالية •
.قيم وضعك الصحي المالي•
.الضغوط المالية •
.تعرف على أنواع النزيف المالي•
.الوصول إلى العافية المالية•

الخياريمحمدعدنان/د•

االثنين
2020مايو 4

10:00
مساءً

14ساعة واحدة 
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في الظروف اإلهتمام بمظاهر الصحة النفسية يعتبر من الركائز األساسية التي يرتكز عليها علماء النفس خاصة•
وكيف ١٩اإلستثنائية التي تمر بها البالد وقت األزمات والضغوط والمحن وخاصة فيروس كورونا كوفيد 

لنفسية الي يمكننا المحافظة علي معايير الصحة النفسية للعمل علي تقوية جهاز المناعة وايضا رفع اللياقة ا
.  أعلي معدالتها لدي أبنائنا الطالب

مركز اإلرشاد الجامعي•

.    تعريف الصحة النفسية •
.   مظاهر الصحة النفسية•
.     خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية •
.                         المقصود باللياقة النفسية•
.              صفات الشخص المتمتع باللياقة النفسية•
.                       أهداف اللياقة النفسية •
.الشبه بين اللياقة النفسية والبدنية•

العقاداللطيفعبدعصام/د•

الثالثاء
2020مايو 5

10:00
مساءً

10ساعة واحدة 
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Research Fairy

• An overview to the research journey of newly appointed faculty members. It provides 
them with the available research tools and resources in KAU that helps in giving the         
a jump start in their research career path.

دبلوم المعلم المهني الجامعي-مركز تطوير التعليم الجامعي•

• Demands of Assistant professor promotion .
• Strategies to engage in the research cycle.
• What to publish?
• Overview of the promotion rules & regulation.
• Establish your profile as an active researcher.

الدوسريمباركهبة/د•

الخميس
2020مارس 19

10:00
صباحًا

70ساعات 3
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Research Mentoring

.نظرة عامة عن أهمية اإلرشاد والتوجيه البحثي•

دبلوم المعلم المهني الجامعي-مركز تطوير التعليم الجامعي •

.تعريف مفهوم المرشد البحثي•
.نماذج مضيئة من العلماء الناجحين عبر تجارب اإلرشاد البحثي•
.دور المتدرب ودور المرشد البحثي•

الدوسريمباركهبة/د•

الخميس
2020مارس 26

9:00
صباحًا

60ساعة واحدة 
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Predatory publishing

.ميةإستعراض النشر في المجالت المضللة؛ كيفية التعرف عليها ووسائل التحقق من جودة المجالت العل•

دبلوم المعلم المهني الجامعي-مركز تطوير التعليم الجامعي •

.تعريف المجالت المضللة وتاريخها•
.النشر في المجالت المفتوحة•
.أنواع المجالت المضللة•
.آليات ووسائل التحقق من المجالت العلمية الموثوقة•
.المؤتمرات المضللة وتجنب الوقوع في فخها•
.مسؤولية الباحث إزاء هذه المشكلة المؤرقة•

الدوسريمباركهبة/د•

الخميس
2020مارس 26

9:00
صباحًا

70ساعتان 
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من المهم تسجيل صاحبة المشروع في موقع وزارة التجاره كل صاحبة مشروع عليها وضع هدف ورساله•
واضحه لمشروعها

.يجب ان تعرف من المنافس لتتمكن من عمل خطة تسويقية مناسبة•

مركز صنع بيدي للمشاريع الصغيرة بالتعاون مع نادي ريادة األعمال•

.كتابة رسالة و أهداف لكل مشروع•
.عمل خطة تسويقية مناسبه مكتوبه•
.تسجيل المشروع في موقع وزارة التجاره لتوثيقه وحماية المستهلك•
.عمل دراسة مبسطة قبل البدء في المشروع•

المنديلصيته/د•

الثالثاء
2020ابريل 28

7:00
مساءً

477ساعة واحدة  
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ى جائحة للتداعيات اإلقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وتحوله إل-تتعرض الورقة بشكل موجز وعلى عجل•
اف عالٌمة اضطرت الدول على إثرها إلى إتخاذ العٌدد من التدابير واإلجراءات اإلستثنائية؛ كالحجر، والحظر، وإيق

فما أهم التداعيات . العديد من المناشط والفعاليات مما أثر من غير شك على األداء اإلقتصادي للدول
اإلقتصادية لهذه الجائحة؟ وما أهم التدابير واإلجراءات التي ا تخذت؟ وما هي انعكاساتها وبعض آثارها؟ 

ذه وماذا يمكن لمبادئ اإلسالم بشكل عام، واإلقتصاد اإلسالمي بشكل خاص أن بسهم في هذا المضمار؟ ه
كثر بعض التساؤالت التي تحاول الورقة أن توجه الحوار صوبها، علنا نخرج بتصورات عن التداعيات والحلول أ

نضًجا، و ُعمقا مما سطر في هذه الورقات، وخاصة ما تعلق بالسؤال األخر؛ إسهام اإلقتصاد اإلسالمي ضمن
-الحديثة مبادئ ومقاصد الشريعة الغراء، والتطبيقات المثلى التي حفظتها لنا التجربة التاريخية القديمة و

.إن ُوجدت

معهد اإلقتصاد اإلسالمي•

اإلقتصاد اإلسالمي•

اإلسالمياإلقتصادمعهد-بلوافياحمد/د•

األربعاء
2020ابريل 8

4:30
مساءً

114ونصفساعة 
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ين ومتخذي تسعى الورقة إلى تبسيط الفرق بين اإلقتصاد اإلسالمي والتقليدي ، بلغة سهلة يمكن للمثقف•
رقة ثم تستعرض الو. واقتراح طرق تقديرها في مجتمع مسلم. القرار  على اختالف تخصصاتهم استيعابها

ائلة التي والفرص اله. توافر كميات ضخمة من البيانات على البحوث اإلقتصادية وتطوير النظريات اإلقتصادية
.تتيحها لتطوير البحوث التطبيقية في اإلقتصاد اإلسالمي

معهد اإلقتصاد اإلسالمي•

.اإلقتصاد اإلسالمي•

بنمحمداإلمامجامعة-السحيبأنيمحمد/د.ا•
اإلسالميةسعود

األربعاء
2020ابريل 15

4:30
مساءً

74ساعة ونصف
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ئحة في ظل جا" التعليم العالي"تناولت الندوة أحدث التوجهات والممارسات التعليمية في قطاع الجامعات •
كورونا

ملتقى رؤساء ومشرفات األقسام العلمية•

.إستعراض أهم التحديات في قطاع التعليم العالي في ظل أزمة كورونا•
.إستعراض أهم الممارسات األكاديمية العالمية  •
.تجارب وتحديات وحلول رقمية •
.التعليم والتتدريب عن بعد في المستقبل•

ماكيمجودي/د.ا•
جونزبولد•
(الندوةإدارة)الدوسريمباركهبة.د•

الثالثاء
2020مارس 24

5:00
مساءً

200ساعتان 
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.تحدث المدرب عن اقسام الشخصيات وشرح كل قسم بإيجابياته وسلبياته•

نادي كلية اإلقتصاد واإلدارة•

أنت ذكي حقًا  لكن كيف ؟•
كيف تستمتع بحياتك؟•
كيف تذاكر بفن ومتعة ؟•
.حكم األذكياء وقواعدهم•

العتيبيعيدخالد/د•

االثنين
2020أبريل 20

7:00
مساءً

500ساعتان 
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ي ظل تحدثت الدورة عن كيف يتم إدارة والتعامل مع المشاريع بطريقة فعالة وإيجابية على وجه الخصوص ف•
(.جائحة كورونا)وجود األزمات ومنها 

نادي كلية اإلقتصاد واإلدارة•

.اللقاء مفتوح•

الصيعريصالحسعود/م•

األربعاء 
2020أبريل 22

7:00
مساءً

500ساعتان ونصف 
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التسويق في ظل األزمات من ناحية المسوقين وكيفية العمل في ظل األزمة وماهي اإلستراتيجيات •
تحليل الفرص  SWOTالمستخدمة في ظل األزمات وكيفية انقاذ المشاريع او القطاع وكانت هناك لمحة عن 

في والتهديدات في مجال التسويق وكيف الدخول في األسواق خالل هذه الفترة وخاصة لمن يريد التتدريب
هذا المجال

نادي كلية اإلقتصاد واإلدارة•

.اللقاء مفتوح•

عبدالحليمرؤى/أ•

األربعاء
2020أبريل 29

10:30
مساءً

500ساعتان ونصف 
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دقيقة كان اللقاء عبارة عن كيفية إدارة أوقاتنا في ظل األزمات وكيفية تقسيم األوقات واإلستفادة من كل•
لقاء وماهي األدوات التي تساعدنا على تنظيم اوقاتنا والبعد عن التملل وطرح كثير من األمثلة كما كان  ال

ل الوقات مفتوحا لبعض االسئلة واجابتها كانت مفيدة للحاضرين حيث فتحت افق كثيرة عن اإلستثمار االمث
.فراغنا وايضًا كيفية التعامل مع أبنائنا وتوزيع أوقاتهم

نادي كلية اإلقتصاد واإلدارة•

.نعمة كورونا•
.إدارة الوقت مع كورونا•
.اإلستثمار والتعامل مع أوقات الفراغ•

شرابعلي/المدرباألستاذ•

الخميس
2020أبريل 30

10:00
مساءً

500ساعتان ونصف 
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تحدث المدرب عن أنواع اإلتصال وأهميتها ومدى ايجابية اإلتصال في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا •
ن وتطرق النوع األزمات واخذنا المدرب في جولة عن مستويات التواصل وكيفية معرفتها  وقدم كثيرًا م

.النصائح واإلرشادات

نادي كلية اإلقتصاد واإلدارة•

.أهمية االيجابية في التواصل•
.ماهي األزمات •
.صور التواصل مع األخرين •
.مستويات التواصل •
.نصائح وإرشادات•

عماريعمرعبدالعزيز/د•

األربعاء
2020أبريل 15

7:00
مساءً

500ساعتان
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تحدث المدرب عن عقود العاملين وتأثرها بجائحة كورونا وتطرق لقرارات وزارة الموارد البشرية واثرها على•
.اءالطرفين  وكان هناك شرحًا لبعض اإلجابات عن بعض أسئلة الحاضرين المنصبة في نفس موضوع اللق

نادي كلية اإلقتصاد واإلدارة•

.لقاء مفتوح•

خياطرشادخالد/د•

الجمعة
2020أبريل 17

7:00
صباحًا

500ساعتان ونصف
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غيرها تناول اللقاء عن انواع التطوع وكيفية التطوع في الجمعيات الخيرية و الفرق التطوعية في األزمات و•
انت وعن أهمية التطوع وتطرق لمقدمة تعريفية عن التطوع وكيف يكون التطوع فعااًل في مجتمعنا وك

هناك كثيرًا من االمثلة التي طرحها المدرب والمحفزات للحاضرين

نادي كلية اإلقتصاد واإلدارة•

.التطوع واألزمة•
.ضرورة التطوع في األزمات•
.المتطوع الفعال•
.مجاالت التطوع في األزمات•

الزبيديذاكرمحمد/أ•

السبت
2020أبريل 18

7:00
مساءً

500ساعتان
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مل تحدث عن أنواع المستهلكين وأنماطهم وطرق التعامل معهم وسلبيات وإيجابيات كل نوع  وشرح العوا•
لوسائل التي تؤثر في سلوك كل نوع وكيفية التاثير عليهم من النواحي التسويقية في ظل األزمات وماهي ا

.الصحيحة التي يجب ان يسلكها المستهلك في ظل األزمات

نادي كلية اإلقتصاد واإلدارة•

.نظرية سلوك المستهلك•
.خطوات عملية الشراء•
.العوامل المؤثرة في سلوك الشراء•
.تغير نمط حياة المستهلكين في ظل وباء كورونا•

البسامعبداهللتميم/د•

الخميس
2020أبريل 23

7:00
مساءً

500ساعتان
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هل أنت كيف تتعرف على نفسك وكيف تتحدث عن نفسك بصيغة القصة الملهمه، كيف تسوق لنفسك  و•
.متمسكًا بهويتك

نادي كلية اإلقتصاد واإلدارة•

لماذا الحديث عن الهوية الشخصية ؟•
التعرف على ماهي الهوية ؟ وما أهميتها ؟•
.المظهر وأثره على الهوية الشخصية•
.فوائد صناعة الهوية الشخصية•

كريشانعبداهلل/المدرباالستاذ

األربعاء
2020مايو 13

10:30
مساءً

500ساعات3
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م أشير تطرقت المحاضرة للحديث عن اللوائح الجامعية التي تبين ما للطالب من حقوق وماعليه من واجبات، ث•
مات التي لحقوق الطالب العامة في المجال األكاديمي وغير األكاديمي وما تقدمه من النظر في الشكاوى والتظل
اديمية يتقدم بها الطالب وتقديم اإلستشارات الالزمة للطالب فيما يخص مشكالتهم األكاديمية وغير األك

ية المرتبطة بالجامعة بما ال يتعارض مع أنظمة ولوائح الجامعة وكذلك تبصير الطالب بحقوقهم الجامع
خل وواجباتهم تجاه جامعتهم وكيفية الحصول عليها من خالل اللجوء إلى القنوات النظامية والرسمية دا

ا ثم تطرقت المحاضرة عن اللوائح  واإلرشادات الصادرة من الجامعة خالل أزمة كرونا وما يتعلق به. الجامعة
.من حقوق الطالب

عمادة شؤون الطالب-وحدة حقوق الطالب •

.دور وحدة حقوق الطالب واهدافها وضوابط رفع الشكوى •
.حقوق الطالب في ظل األوضاع الحآلية  من خالل خطة الجامعة االخيرة •
.توضيح واإلرشاد للوائح المتعلقة بحقوق الطالب•
.فتح النقاش واألسئلة فيما يتعلق بحقوق وواجبات الطالب•

األعضاءمنمجموعة•

الخميس
2020أبريل 16

9:00
مساءً

40ساعة واحدة



187

فن التحول من القلق للشغف في فتره اإلختبارات•

وحدة خدمة المجتمع بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مركز اإلرشاد الجامعي•

فن التحول من القلق للشغف في فتره اإلختبارات•

القوصيمصطفيأحمد/د•

الخميس
2020أبريل 30

10:00
مساءً

14ساعة واحدة



188

مسعفين برنامج لمسانده ودعم طلبه الجامعة ومنسوبيها نفسيًا لمواجهة التغيرات المفاجئة بالتعاون مع•
.متطوعين

(مركز االبتكار االجتماعي) وكالة عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات •

ايام تساعدهم في مواجهة 10جلسه يوميا لمده ٥إلى ٢عدد من الجلسات النفسية الفردية والجماعيه من •
.األحداث األخيرة وتقبلها

الدقسصديقه.أ-خفاجيماويه.د•
عربأروى.د-ساعاتينشوى.د•
قنديلأروى.د-الصينينجالء.د•
تاجأنفال.أ-فرسانيأشواق.أ•

الجمعة
2020مارس 27

12:00
مساءً

163ساعات3



189

.إستعراض لتجارب ناجحة في تنمية القدرات وربطها بالوضع الراهن•

(مركز االبتكار االجتماعي) وكالة عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات •

.نتائجعرض مجموعه من األساليب والنماذج التي تساعد على تنمية مهارات الشباب وفق منهج التخطيط وال•

الغامديأشواق/أ•

األحد
2020مارس 15

5:00
مساءً

33ساعتان



190

رات تعريفها و توصيح هذه المها. المحاضرة عن مهارات القرون الحادي والعشرين المطلوبة في سوق العمل •
و طرق تنميتها و عالقتها بالمهن و الوظائف

وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجات•

.مفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين •
لماذا نحتاج مهارات القرن الحادي والعشرين ؟•
. soft and hard skillsتعريف •
. soft and hard skillsالفرق بين  •
.كيف ننمي المهارات الناعمة •
.المهارات الناعمة و عالقتها بسوق العمل •

الحربيمحمدليلى/د•

السبت
2020مارس 21

4:00
مساءً

36ساعتان
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عمليؤهل قرابة الخمسة اآلف طالب وطالبة لسوق ال" المؤسس"للتتدريب عن بعد بجامعة " كفء"برنامج •
عن للتأهيل الوظيفي، والذي تنظمه عمادة شؤون الطالب بالتعاون مع عمادة التعليم" كفء"شهد برامج •

طالب وطالبة، 4823بعد بجامعة الملك عبدالعزيز تفاعاًل طالبيًا كبيرًا حيث بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 
".بالك بورد"ويعتمد على تتدريب الطالب عن بعد بإستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

.دورات تتدريبية على مدار اسبوعين6نظم البرنامج •

وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجين•

( .إدارة الوقت)محاور البرنامج التتدريبي •
ما هو الوقت ؟ ماذا نعني بإدارة الوقت ؟•
مبررات إدارة الوقت ؟•
( .مهارات بناء فريق العمل ) محاور البرنامج التتدريبي •
فما هو فرق العمل؟ وما هي أبرز سماتها وفوائدها؟ •
وعلى أي أسس تقوم؟•

الجنيديالملكعبد/الدكتوراالستاذ•
.العضيانيفهد/الدكتور•
.القرنياهلليعن/الدكتور•
.الجابريمفرح/الدكتور•
القرشيماجد/االستاذ•

الثالثاء
2020أبريل 7

8:30
مساءً

5000ساعة18
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مسعفين برنامج لمسانده ودعم طلبه الجامعة ومنسوبيها نفسيًا لمواجهه التغيرات المفاجئة بالتعاون مع•
.متطوعين

وكالة عمادة شؤون الطالب•

ايام تساعدهم في مواجهة 10جلسه يوميا لمده ٥إلى ٢عدد من جلسات النفسيه والفردية والجماعية من •
.األحداث األخيرة وتقبلها

الدقسصديقه.أ-خفاجيماويه.د•
عربأروى.د-ساعاتينشوى.د•
قنديلأروى.د-الصينينجالء.د•
تاجأنفال.أ-فرسانيأشواق.أ•

الجمعة
2020مارس 27

10:00
مساءً

163ساعات3
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.مهارات إجتياز اإلختبارات والتميز الدراسي•

وكالة عمادة شؤون الطالب برابغ•

.التخطيط للنجاح•
.شروط إكتساب المعلومة•
كيف تحسن عادات اإلتذكار؟•
.وجاء وقت اإلمتحان•

المطرفيعيضه/د•

األثنين
2020أبريل 20

7:00
مساءً

15ساعة واحدة



194

صي ، الجانب تناول اللقاء مميزات الحجر المنزلي في الجانب االسري ، الجانب الدراسي ، الجانب النفسي ، الجانب الشخ•
.الديني ، الجانب الفكري

وكالة عمادة شؤون الطالب ألنشطه الطالبات•

ني ، الجانب الجانب النفسي ، الجانب الشخصي ، الجانب الدي: الجانب االسري ، الجانب الدراسي: مميزات الحجر المنزلي•
.الفكري

بابطينهيفاء/أ•

الثالثاء
2020مارس 10

5:00
مساءً

3ساعة واحدة



195

.تم مناقشة أهم ما احتواه الكتاب من مواضيع مهمه من وجهة نظر كل قارئ•

وكالة عمادة شؤون الطالب ألنشطه الطالبات•

.كتاب غدًا أجمل •
.محتوى الكتاب•
.ربط محتوى الكتاب بالحياة العامة•

الغامديأميره/أ•

األحد
2020ابريل 19

6:00
مساءً

6ساعة واحدة
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لتعريف الطالبات عن مرض الكرونا وتأثيره في البيئه•

وكالة عمادة شؤون الطالب ألنشطه الطالبات•

.  البيئة ومحتوياتها وعناصرها وتأثير البيئة على اإلنسان•
.  البيئة والصحة والعالقة بينهما•
.  األمراض البيئية الوبائية•
دورة حياته في الحيوان واإلنسان...نشأته أصله عائلته دورة حياته..فيروس كورونا ماهو•
.  كيف ينفذ إلى الجسم•
.تأثيراته الصحية والطبية•
.الوقاية والحماية•

الطوخيمجدي/د•

الثالثاء
2020ابريل 14

5:00
مساءً

500ساعة واحدة
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.كيفيه سعاده الشخص وقت األزمات•

وكالة عمادة شؤون الطالب ألنشطه الطالبات•

.مفهوم الصحة النفسية •
.حقائق عن اإلبتسامة •
.  قاعدة مهمة تؤثر على إختياراتنا•
.  أثر الغذاء على الصحة•
.تحقيق السعادة•

جاويأنفال/د•

الثالثاء
2020ابريل 21

5:00
مساءً

350ساعة واحدة



198

.توعية الطالبات عن سالمه الغذاء واألمراض المنقوله عن طريق الغذاء•

وكالة عمادة شؤون الطالب ألنشطه الطالبات•

ماهي أعراض التسمم الغذائي؟•
هل التسمم الغذائي قاتل؟ •
ماذا تحتاج البكتيريا لتنمو في أغذيتنا؟•
كيف أعد طعام آمن؟•
ما هي درجات الحراره الخطرة؟•
ماهو التلوث التبادلي للغذاء؟•
كيف أحفظ الطعام بعد الطبخ؟•

عبدالسالمنسرين/د•

الثالثاء
2020مايو 5

11:00
مساءً

378ساعتان
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.ترشيح خريجات للعمل بوزارة اإلتصاالت وتقنية المعلوماتواألمراض المنقوله عن طريق الغذاء•

إدارة عالقات التوظيف-وكالة عمادة شؤون الطالب للخريجات •

.ترشيح خريجات للعمل بوزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات•

التوظيفعالقاتإدارة•

الثالثاء
2020مارس 31

2:00
مساءً

------




