
الفصل السادس

خدمة المجتمع
 يتضمن هذا الفصل جميع ما تقدمه الجامعة من

 خدمات للمجتمع من خالل وحداتها المختلفة
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1/6ـ أعداد الدورات التدريبية والربامج والدبلومات التأهيلية:

عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

1442/2/1016 هـخرجيات )الشريعة – دراسات إسالمية(دبلوم املحاماة )نساء( 

خرجيات )حاسب – برجمة شبكات دبلوم األمن السيرباين )نساء( 
1442/2/1027هـحاسب( 

خرجيات )الشريعة – خدمة اجتماعية دبلوم اإلرشاد األسري )نساء( 
1442/2/1034هـ– علم نفس(

1442/2/1015هـخرجيات )لغة إجنليزية – ترمجة( دبلوم الترمجة )نساء(

1442/2/1022هـخرجيات الثانوية العامةدبلوم اإلدارة املالية )نساء( 

1442/2/1033هـخرجيات الثانوية العامة دبلوم التحرير و السكرتارية )نساء( 

خرجيو )حاسب – برجمة شبكات دبلوم األمن السيرباين )رجال( 
1442/2/1017هـحاسب( 

دبلوم الوقاية من تعاطي املخدرات 
1442/2/1022هـخرجيو ) الشريعة – إعالم( واملؤثرات العقلية )رجال(

1442/2/1030هـخرجيو )الشريعة – دراسات إسالمية(دبلوم املحاماة )رجال – اخلرج(

خرجيو )الشريعة – خدمة اجتماعية دبلوم اإلرشاد األسري )رجال(
1442/2/1015هـ– علم نفس(

1442/2/1017هـخرجيو الثانوية العامةدبلوم اإلدارة املالية )رجال( 
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عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

1442/2/1020هـخرجيو )الشريعة – دراسات إسالمية(دبلوم املحاماة )رجال – وادي الدواسر( 

دبلوم تطبيقات احلاسب اآليل لذوي 
1441/1/1214هـخرجيو الثانوية العامة )فئة الصم( اإلعاقة السمعية

1441/10/21247هـعامة – عن بعد دورة التفكر اإلجيايب

1441/11/2136هـعامة – عن بعد دورة التفكر الناقد يف التدريس

1441/11/8350هـعامة – عن بعد دورة صناعة األنظمة يف اململكة

1441/11/9450هـعامة – عن بعد دورة الذكاء االجتماعي يف التدريس

1441/11/10479هـعامة – عن بعد دورة محاية حق اخلصوصية

دورة اإلجراءات العملية أمام ديوان 
1441/11/11608هـعامة – عن بعد املظامل

1441/11/1450هـعامة – عن بعد دورة األرشفة اإللكترونية

1441/11/1582هـعامة – عن بعد دورة التسويق اإللكتروين

1441/11/1675هـعامة – عن بعد دورة املحاسبة والتحليل املايل
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عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

1441/11/17159هـعامة – عن بعد دورة إدارة اجلودة الشاملة

دورة التعليم التنظيمي يف املنصات 
1441/11/22107هـعامة – عن بعد التعليمية

1441/11/24180هـعامة – عن بعد دورة اإلسعافات األولية األوىل

1442/3/1250هـعامة – عن بعد دورة فنون اإلقناع والتأثر

1442/3/11350هـعامة – عن بعد دورة اإلسعافات األولية الثانية

دورة اإلدارة الفعالة خلدمات 
1442/3/2233هـعامة – عن بعد املستفيدين

دورة االجتاهات احلديثة يف املراجعة 
1442/3/25577هـعامة – عن بعد وفحص احلسابات

1442/3/2828هـعامة – عن بعد دورة األخطاء الشائعة عن التوحد

1442/4/960هـعامة – عن بعد دورة أسس احلياة الطيبة

1442/4/1020هـعامة – عن بعد دورة الكاريزما الشخصية

دورة اإلستراتيجيات التعليمية لذوي 
1442/4/1156هـعامة – عن بعد اإلعاقة
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عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

دورة تصميم األنشطة اإلثرائية يف 
1442/4/1455هـعامة – عن بعد املنصات التعليمية

دورة االختبارات املهنية للمعلمني 
1442/4/16116هـعامة – عن بعد واملعلمات

دورة لغات احلب اخلمس الي حيتاجها 
1442/4/2720هـعامة – عن بعد الطفل

1442/6/1138هـعامة – عن بعد دورة املهارات السبع لتطوير الذات

1442/6/2029هـعامة – عن بعد دورة التعامل مع اإلغماءات املختلفة

1442/6/2655هـعامة – عن بعد دورة التعليم والتصميم الشامل

دورة التعلم الذكي ومتطلبات سوق 
1442/6/2860هـعامة – عن بعد العمل

دورة احلماية القانونية للعالمة 
1442/7/5410هـعامة – عن بعد التجارية

1442/7/9260هـعامة – عن بعد دورة أصول تفسر النص القانوين

دورة التغيرات الفسيولوجية 
1442/7/12115هـعامة – عن بعد والنفسية لكبار السن

دورة مشكالت املراهقني وكيفية 
1442/7/17114هـعامة – عن بعد التعامل معها 
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عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

1442/7/19410هـعامة – عن بعد دورة دراسة اجلدوى االقتصادية

1442/7/23109هـعامة – عن بعد دورة رحلة مع أفكارنا

1442/7/26500هـعامة – عن بعد دورة مقدمة يف األمن السيرباين

1442/8/197هـعامة – عن بعد دورة مهارات التمريض األولية

1442/8/4100هـعامة – عن بعد دورة القانون واملجتمع

spss 1442/8/884هـعامة – عن بعد دورة التحليل اإلحصائي

دورة التسويق اإللكتروين وصناعة 
1442/8/1150هـعامة – عن بعد املحتوى

1442/8/1640هـعامة – عن بعد دورة مقدمة يف c++  وبرجمة الكائنات

1442/8/1845هـعامة – عن بعد دورة صناعة املستقبل

1442/8/22120هـمنسويب الدوريات األمنية – عن بعددورة إدارة املكاتب

1442/8/22100هـمنسويب الدوريات األمنية  - عن بعددورة أساسيات ومبادئ احلاسب اآليل
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عدد التاريخاملستفيدونالعنوان )الدورة – دبلوم(اجلهة املنفذة
املستفيدين

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
دورة إدارة املخاطر يف املشروعات 

1442/8/2349هـعامة – عن بعد الصغرة

دورة مهارات استخدام تطبيقات 
1442/8/2547هـعامة – عن بعد google  يف احلياة املهنية

2/6 ـ املستفيدون من الدورات التدريبة والربامج والدبلومات التأهيلية حسب اجلنس ونوع الربنامج:

نوع الربنامج أو الدورة
عدد املستفيدينعدد الربامج

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

7613135163298دبلومات تعليمية

232144309141007191برامج تدريبية

302757322642297455املجموع
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3/6 ـ املؤمترات والندوات واملحاضرات:

عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة
 بي متيم

 ندوة بعنوان: أثر جائحة كورونا على
250طالبات اجلامعة12 / 2 / 1442 هـ اجلانب اإلنساين من املجتمع

 ندوة بعنوان: التوعية املجتمعية للتعامل مع
140طالبات اجلامعة13 / 2 / 1442 هـ)-covid 19( جائحة

ندوة بعنوان: أثر اجلائحة اجتماعيا 
165طالبات اجلامعة17 / 2 / 1442 هـوأكادمييا )فروس كوفيد-19(

170طالبات اجلامعة17 / 2 / 1442 هـندوة بعنوان: )التنمر و كورونا( 

 عمادة السنة التحضرية بالتعاون مع كلية
العلوم الطبية التطبيقية

" حنو جمتمٍع أكثر وعياًا" ندوة توعوية 
320منسوبات اجلامعة28 / 2 / 1442 هـوتثقيفية عن سرطان الثدي 

ندوة: "دور التغذية السليمة يف جتنب كلية العلوم الطبية التطبيقية
 الطالب ومنسوبو27 / 2 / 1442 هـاإلصابة بفروس كورونا"

97اجلامعة

ندوة علمية بعنوان: )عالج جديد للسرطان كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
 الطالب ومنسوبو4 / 3 / 1442 هـباستخدام صودا اخلبز( 

80اجلامعة

 جلنة العمل املشترك مع املديرية العامة
 ملكافحة املخدرات يف اجلوانب التوعوية

والتدريبية ومكافحة التدخني باجلامعة
ندوة بعنوان: "خطوات عملية للوقاية من 

 منسوبو اجلامعة18 / 3 / 1442 هـخماطر املخدرات والتدخني"
420واملجتمع

 جلنة العمل املشترك مع املديرية العامة
 ملكافحة املخدرات يف اجلوانب التوعوية

والتدريبية ومكافحة التدخني باجلامعة
 منسوبو اجلامعة25 / 3 / 1442 هـندوة بعنوان: )التدخني وآثاره النفسية( 

225واملجتمع
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 جلنة العمل املشترك مع املديرية العامة
 ملكافحة املخدرات يف اجلوانب التوعوية

والتدريبية ومكافحة التدخني باجلامعة

 دعوة حلضور ندوة بعنوان: الشيشة
 منسوبو اجلامعة10 / 4 / 1442 هـاإللكترونية - خماطرها وأضرارها

315واملجتمع

 ندوة بعنوان: "املخدرات واملؤثرات العقلية
 الشائعة عامليًا وحمليًا وأخطارها على الفرد

" واملجتمع
 منسوبو اجلامعة17 / 4 / 1442 هـ

31واملجتمع

ندوة:"كيفية حتقيق االستفادة القصوى من  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية يف السليل
 منسوبو اجلامعة22 / 4 / 1442 هـالتكنولوجيا املتاحة )اإلنترنت( "

180واملجتمع

 منسوبو اجلامعة27 / 4 / 1442 هـندوة: مرض السرطان وخطورته كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
95واملجتمع

 ندوة عملية بعنوان: " أحباث الترقيةكلية العلوم حبوطة بي متيم
60أعضاء هيئة التدريس27 / 7 / 1442 هـ" ماهيتها وكيفيتها

 وحدة الوعي الفكري وتعزيز القيم بعمادة
 طالب وطالبات11 / 7 / 1442 هـ"ندوة بعنوان: "املال العام...أمانةشؤون الطالب

310اجلامعة

 ندوة: )االجتاهات املعاصرة يف املراجعة كلية إدارة األعمال باحلوطة
45أعضاء هيئة التدريس17 / 7 / 1442 هـ اخلارجية( ألعضاء هيئة التدريس

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

130الطالب اخلرجيون18 / 7 / 1442 هـ "ندوة بعنوان: " جتربي كمبتعث

ندوة بعنوان: )مهارات القيادة الفاعلة يف 
 معلمو املرحلة الثانوية1442/8/1 هـ ظل الدراسة عن بعد(

70باملحافظة

 ندوة بعنوان:" إعداد و كتابة التقارير
 موظفو الوحدات1442/8/2 هـ " اإلدارية

50احلكومية باملحافظة
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية يف السليل

 ندوة بعنوان:" املهارات الالزمة لرجل 
 الشباب وأصحاب1442/8/3 هـ األعمال الناجح"

15األعمال باملحافظة

 طالب و طالبات1442/8/4 هـ ندوة  بعنوان: )التحول  إيل املدن الذكية(
70املحافظة

ندوة بعنوان:"مهارات التعامل مع احلوسبة 
 طالب و طالبات1442/8/5 هـالسحابية"

70املحافظة

1442/8/8 هـندوة بعنوان: )مفهوم األمن السيرباين(
 منسوبو الشرطة
 واجليش والدفاع
 اجلوي والطالب

باملحافظة
90

ندوة بعنوان: )املراسالت اإلدارية يف اللغة 
1442/8/9 هـاإلجنليزية(

 موظفو و موظفات
 القطاع العام واخلاص

 باملحافظة
80

1442/8/10 هـندوة بعنوان: "كتابة اإلمييالت الرمسية "
 موظفو وموظفات

 القطاع العام واخلاص
باملحافظة

100

 املعلمون واملعلمات1442/8/1 هـ ندوة بعنوان: "مهارات العروض التقدميية" 
80 باملحافظة

ندوة بعنوان: )التدريب على اختبارات 
1442/8/12 هـالقياس(

 طالب و طالبات
 املرحلة الثانوية

 باملحافظة
20

 شباب و طالب1442/8/14 هـندوة بعنوان: "مهارات التواصل املثمر " 
60 املحافظة

ندوة بعنوان: )مميزات رجل األعمال 
 الشباب والطالب1442/03/10 هـالناجح(

15مبحافظة السليل
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 جلنة العمل املشترك مع املديرية العامة
 ملكافحة املخدرات يف اجلوانب التوعوية

والتدريبية ومكافحة التدخني باجلامعة
 ندوة بعنوان: "ماذا قالوا عن املخدرات

95 منسوبو اجلامعة11 / 8 / 1442 هـ "شرعياًا وأمنياًا؟

 جامعة األمر سطام بالشراكة مع وزارة
 الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،
 ووزارة التعليم ، ورئاسة أمن الدولة

 ندوة: "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء
 منسوبو اجلامعة16 / 8 / 1442 هـ"والتحذير من مجاعة اإلخوان اإلرهابية

650واملجتمع

26طالبات الكلية1442/8/11 هـ" حماضرة "مقدمة يف مشاريع التخرجكلية العلوم حبوطة بي متيم

عمادة السنة التحضرية
120طالب وطالبات العمادة1442/8/11 هـ"حماضرة "كيف تستعد لسنة االمتياز؟

 حماضرة " جناح اململكة يف زمن جائحة
80 طالب وطالبات العمادة25 / 4 / 1442 هـ " كورونا

210طالبات الكلية1442/9/1 هـ " Dynamic pages PHP7"  حماضرةكلية املجتمع باخلرج أقسام الطالبات

 كلية التربية بالدمل

24الطالبات1442/2/13 هـيوم الوطن

39الطالبات1442/2/18 هـيوم املعلم

125الطالبات1442/4/9هـالبيعة السادسة ذكرى التطور و النماء

17الطالبات3-4-1442بيعة و والء
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 كلية التربية بالدمل

حماضرة )املعرفة بأمساء القرآن وصفاته 
من 10 اىل 1442/4/11هـوأثرها على االنتفاع به(

 طالبات معهد البيان
 لتعليم القرآن يف

نعجان
36

100العمال واملصلون4/8/ 1442 هـمحلة )املاء نعمة(

دورة نصائح غذائية ملواجهة فروس 
 طالبات ومنسوبات4/21/ 1442هـالكورونا )كوفيد 19(

29الكلية

 طالبات ومنسوبات16/ 4/ 1442هـورشة  ملركز التنمية : )ُحلي الكالم(
65معهد األرجوان

 العمال يف املحطات1442/4/9هـمحلة )احم نفسك ... احم غرك(
50وشوارع الدمل

1442/3/22هـ)التعُلم الذكي ومتطلبات سوق العمل(
 منسوبات التعليم العام
 طالبات الصف الثالث

ثانوي
116

1442/2/23هـ)الصحة النفسية للجميع(
الطالبات واملنسوبات 

وحاضرات من املجتمع 
املحلي

670

1442/2/24هـ)إدارة الضغوط النفسية(
 الطالبات واملنسوبات

 وحاضرات من املجتمع
املحلي

150

)اإلسعافات النفسية األولية يف مواجهة 
1442/2/26 هـاألزمات(

 الطالبات واملنسوبات
 وحاضرات من املجتمع

املحلي
19

 اخلرجيات والطالبات1442/3/19هـ)مهارات التفكر اإلجيايب(
32املتوقع خترجهن
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 كلية التربية بالدمل

50عمال بلدية الدمل1442/3/22هـمبادرة "ساعد ىف منع انتشار فروس كورونا"

 منسوبات الكلية1442/3/1 هـمحلة )الصالة نور(
محلة إلكترونيةوالطالبات

 منسوبات الكلية25/ 1442/4 هـورشة )دور الكلية يف خدمة املجتمع املحلي(
32والطالبات

1442/8/18 هـ ورشة )كتابة امسي خبط إبداعي(
 طالبات املرحلة

 االبتدائية ملدرسة
النخبة باخلرج

42

 الطالبات و املجتمع1442/8/10 هـورشة )تشكيل احللي خبامة السلك املعدين(
36املحلي

ورشة )كيف ترتدين مالبسك وفقًا لنمط 
 طالبات ومنسوبات27 / 1442/7هـ جسمك؟(

49 الكلية

 منسوبات وطالبات1442/8/15 هـورشة )حنن معك حىت اإلبداع(
21 الكلية

ورشة عن )اإلضاءة وأثرها اجلمايل على 
1442/7/23 هـاملزنل(

 طالبات ومنسوبات
 الكلية واملهتمات من
 طالبات خارج الكلية

وربات البيوت
33

ورشة عن )إنقاص الوزن بني الصحة 
 طالبات ومنسوبات1442/8/11هـوالرشاقة(

70 الكلية

ورشة عن )الفيتامني املجاين وأمهيته لصحة 
 طالبات ومنسوبات1442/8/12 هـأجسامنا(

418 الكلية
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 كلية التربية بالدمل

1442/8/1هـ ورشه عن )وجعلنا من املاء كل شيء حي(
 طالبات ومنسوبات -
 الكلية واملهتمات من

موظفات وربات البيوت
31

1442/8/14هـ) لغة يف الظلمة قنديل(
 الطالبات واملنسوبات

 وحاضرات من املجتمع
املحلي

34

 من 23/ 7 إىلمسابقة يف كتاب )مسامرو الكتب(
44طالبات اجلامعة1442/7/25هـ

22طالبات اجلامعة1442/7/26هـدورة  يف  )القراءة الناجحة(
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4/6 ـ خدمات اجلامعة للمجتمع يف جمال الرعاية الصحية:

عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

180 عامة – عن بعد1441/11/24هـدورة اإلسعافات األولية األوىل

350 عامة – عن بعد1442/3/11هـدورة اإلسعافات األولية الثانية

28 عامة – عن بعد1442/3/28هـدورة األخطاء الشائعة عن التوحد

29 عامة – عن بعد1442/6/20هـدورة التعامل مع اإلغماءات املختلفة

 دورة التغيرات الفسيولوجية والنفسية
115 عامة – عن بعد1442/7/12هـلكبار السن وطرق التعامل معها

97 عامة – عن بعد1442/8/1هـدورة مهارات التمريض األولية

 كلية التربية بالدمل
1442/2/28هـالتوعية بسرطان الثدي

ومستمرة ملدة أسبوعني
 طالبات الكلية

30ومنسوباهتا

 مجالك يف غذائك مبناسبة اليوم العاملي
للمرأة

1442/7/24هـ
 ومستمرة ملدة 

أسبوعني
 طالبات الكلية

9ومنسوباهتا
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عدد املستفيديناملستفيدونتاريخ االنعقادالنشاطاجلهة املنفذة

 كلية التربية بالدمل

دورة نصائح غذائية ملواجهة فروس 
4/21/ 1442هـالكورونا )كوفيد 19(

 الطالبات واملنسوبات و
 حاضرات من املجتمع

املحلي
29

1442/2/23هـالصحة النفسية للجميع
 الطالبات واملنسوبات

 وحاضرات من املجتمع
املحلي

670

)اإلسعافات النفسية األولية يف مواجهة 
1442/2/26 هـاألزمات(

 الطالبات واملنسوبات
 وحاضرات من املجتمع

املحلي
19

ورشة عن )إنقاص الوزن بني الصحة و 
1442/8/11هـالرشاقة(

 الطالبات واملنسوبات
 وحاضرات من املجتمع

املحلي
70

ورشة عن )الفيتامني املجاين وأمهيته لصحة 
1442/8/12هـأجسامنا(

 الطالبات و ملنسوبات
 وحاضرات من املجتمع

املحلي
418

1442/7/24هـورشة )املخاوف املرضية(
 الطالبات واملنسوبات

 وحاضرات من املجتمع
املحلي

62

دورة  )اإلسعافات األولية يف مواجهة 
1442/8/3هـاالزمات(

 الطالبات واملنسوبات
 وحاضرات من املجتمع

املحلي
100

 الطالبات وحاضرات من1442/7/4هـ)املمارسات الصحيحة لتحقيق العودة حبذر(
39املجتمع املحلي
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1/4/6 ـ خدمات اجلامعة للمجتمع يف جمال الرعاية الصحية حسب اجلهة ونوع اخلدمة واملستفيدين:
قام املستشفى اجلامعي بتقدمي اخلدمة الصحية العالجية والتشخيصية باألشعة بأنواعها والتحاليل املختربية املختلفة إىل 

منسويب اجلامعة وطالهبا باإلضافة إىل أسرهم، واجلدول اآليت يوضح عدد الزيارات إىل عيادات املستشفى مع مالحظة 
نقصان أعداد الزيارات للعيادات وكليات اجلامعة نظرًا جلائحة كورونا:

أوال: العيادات 

معدل التغر20192020العيادة

-44%798447الباطنة العامة

95%16413195أمراض اجلهاز اهلضمي

-22%537417 الكلى

2%684697 الغدد الصماء

-38%297185الروماتيزم

-900 الطب النفسي

1%23282357األمراض اجللدية 
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معدل التغر20192020العيادة

27%780992القلب واألوعية الدموية

-14%538463األعصاب

-23%714548 اجلراحة العامة

-56%418185املسالك البولية

-31%22141532العظام

-59%1048431األنف واألذن واحلنجرة

-29%21701541طب و جراحة العيون 

-42%25081459طب األطفال

-4%28082695أمراض النساء والوالدة
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معدل التغر20192020العيادة

127%320727 طب األسرة

-40%76154532الطب العام

-1900 عيادة املوظفني

2726822403املجموع
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عيادات كليات اجلامعة

معدل التغر20192020العيادة

-75%100002524عيادة كلية التربية باخلرج

-73%3500950عيادة كلية العلوم التطبيقية باخلرج

-62%2157814عيادة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

-75%50001250عيادة كلية التربية بالدمل

-71%3200915عيادة كلية اهلندسة وعلوم احلاسب

-81%4350825عيادة كلية التربية بوادي الدواسر

-68%43001394عيادة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

-80%2520512عيادة كلية السنة التحضرية

-73%2500677عيادة املدينة اجلامعية

375279861املجموع
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ثانيا: اخلدمات

معدل التغر20192020األقساماخلدمات

املختربات

-30%52273673خمترب أمراض الدم

15%4376850120 الكيمياء احليوية

-22%122859540 اهلرمونات

32%31834193الفروسات

-7%38603590 األحياء الدقيقة

األشعة

44%299431األشعة املقطعية

86%18883509 املوجات الصوتية

91%365697 الرنني  املغناطيسى

-23%8666 أشعة املاموجرام
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معدل التغر20192020األقساماخلدمات

-66%1904652العالج الطبيعي

17%2934ختطيط املخ

-35%5536 ختطيط األعصاب

-8%225206املوجات الصوتية للقلب

4%478497 ختطيط القلب

-22%6327449251 الصيدلية
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ثالثا :الفعاليات و خدمة املجتمع
1/ داخل املستشفى اجلامعي:

الفعاليات

Global Handwashing DayOctober  2020اليوم العاملي لغسيل اليدين

Breast Cancer Awareness MonthOctober  2020شهر التوعية بسرطان الثدي

World Diabetes Day   November  2020اليوم العاملي للسكري

Covid19- webinar: questions and answersApril 2021ندوة إلكترونية عن فروس كورونا املستجد
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5/6 التعاون مع املؤسسات العلمية واجلهات احلكومية:

نوع التعاون وهدفهاجلهة املستفيدةاجلهة املنفذة

وزارة البيئة واملياه والزراعةمعهد البحوث واخلدمات االستشارية

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الدراسات واخلدمات 
البحثية .

تقدمي خدمات استشارية يف جمال توفر الكفاءات 
االستشارية.

تقدمي خدمات استشارية يف جمال اخلدامات التشغيلية.

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الفنية والتقنية .

تقدمي خدمات استشارية يف جمال اخلدمات اإلعالمية .

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت القانونية.

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت التدريب والتطوير .

تقدمي خدمات استشارية يف املجاالت التنظيمية 
واالقتصادية.

تقدمي خدمات استشارية يف املجاالت التقنية 

أي جماالت أخرى يتفق عليها الطرفان .
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نوع التعاون وهدفهاجلهة املستفيدةاجلهة املنفذة

معهد البحوث واخلدمات االستشارية

مركز التميز للتوحد

املسامهة يف إجراء وتطبيق ونشر الدراسات البحثية ذات 
العالقة مبيدان اضطراب طيف التوحد.

التعاون يف عمل الدورات وامللتقيات والندوات ودعم األسر 
واملجتمع من خالل التوعية باضطراب طيف التوحد.

التعاون على أن يكون مركز التميز للتوحد مكانا للتدريب 
امليداين لطالب وطالبات قسم التربية اخلاصة )مسار 

اضطراب طيف التوحد(
التعاون يف جمال االستشارات املتخصصة يف جمال اضطراب 

طيف التوحد الي ختدم الطرفني .

أي جماالت أخرى يتفق عليها الطرفان يف املستقبل يف جمال 
اضطراب طيف التوحد.

جامعة اجلوف

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الدراسات واخلدمات 
البحثية .

تقدمي خدامات استشارية يف جمال اخلدمات التشغيلية

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الفنية والتقنية .

تقدمي خدمات استشارية يف جمال اخلدمات اإلعالمية .

تقدمي خدمات استشارية يف املجاالت القانونية .

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت التدريب والتطوير .

أي جماالت أخرى يتفق عليها الطرفان .
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نوع التعاون وهدفهاجلهة املستفيدةاجلهة املنفذة

األكادميية املاليةمعهد البحوث واخلدمات االستشارية

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الدراسات واخلدمات 
البحثية .

تقدمي خدمات استشارية يف التحول الرقمي واملؤسسي .

تقدمي خدامات استشارية يف جمال اخلدمات التشغيلية .

تقدمي خدمات استشارية يف املجاالت اإلشرافية والتنظيمية 
.

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت الفنية والتقنية .

تقدمي خدمات استشارية يف جمال اخلدمات اإلعالمية .

تقدمي خدمات استشارية يف املجاالت القانونية .

تقدمي خدمات استشارية يف جماالت التدريب والتطوير .

التعاون يف جمال دعم اخلرجيني من خالل مبادرة دعم 
الربامج التحضرية للشهادات املهنية .

التعاون يف جمال اإلستعانة باخلرباء واملدربني من أعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة .

أي جماالت أخرى يتفق عليها الطرفان .

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
وزارة الداخلية )األمن العام( منسوبو الدوريات 

األمنية 
من خمتلف مناطق اململكة 

إقامة دورتني تدريبيتني ملدة 3 أشهر
إدارة املكاتب

أساسيات احلاسب

جلنة التنمية االجتماعية مبحافظة الدمل عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
وبدعم من بنك اجلزيرة

إقامة برنامج دبلوم تطبيقات احلاسب اآليل يف األعمال 
املكتبية

لذوي اإلعاقة السمعية )الصم( ملدة سنتني 
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4/6 ـ الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية: خاص مبعهد البحوث واخلدمات االستشارية

اجلهة املستفيدةتاريخ تقدميهانوع االستشارة

وزارة التعليم2020/9/20متقدمي خدمات تقنية املعلومات واألنظمة الرقمية السعودية

 تقدمي خدمات استشارية لدعم برنامج فخر – برنامج التأهيل
وزارة الرياضة2020/9/9م الرياضي

املجلس الصحي السعودي2020/9/1متقدمي برامج تأهيل وتدريب في ترميز طيب

 تقدمي خدمات استشارية متخصصة يف جمال الربنامج
وزارة التعليم2020/10/27مالتنفيذي لتطوير املسارات واخلطط الدراسية واألكادميية

 تقدمي خدمات استشارية متخصصة يف جمال التعليم
وزارة التعليم2020/10/27ماإللكتروين والتعليم عن بعد

 تقدمي خدمات استشارية لتصميم وتأسيس منظم املياه.
وزارة البيئة واملياه والزراعة2020/11/30موإلدارة البيانات واملؤشرات والتعرفة

وزارة الرياضة2020/11/23متقدمي اخلدمات االستشارية لتشغيل مكتب حتقيق الرؤية

 تقدمي الدعم الفي واالستشاري لربنامج التنمية الريفية
وزارة البيئة واملياه والزراعة2020/12/20مالزراعية املستدامة

 القيام بعملية تقييم وتصميم مشروع مبادرة بناء مراكز
وزارة الرياضة2020/12/20متدريب النخبة الرياضية املتخصصة

 تقدمي خدمات استشارية للمسامهة يف حتسني مشاريع امللك
وزارة التعليم2020/12/7معبداهلل لتطوير التعليم العام

 تقدمي خدمات أكادميية وفنية وإدارية واستشارية جلامعة
جامعة اجلوف2020/12/16ماجلوف

 تقدمي اخلدمات االستشارية ملجلس الصحة لدول جملس
جملس الصحة لدول جملس التعاون2020/12/15مالتعاون
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اجلهة املستفيدةتاريخ تقدميهانوع االستشارة

 تقدمي دراسة وتأسيس مكتب إدارة املشاريع لدعم أعمال
وزارة البيئة واملياه والزراعة2020/12/14ماخلدمات املشتركة

 تقدمي خدمات استشارية وحتاليل ودراسات استشرافية
وزارة االستثمار2021/3/24مملستجدات االقتصاد العاملي

وزارة الرياضة2021/3/8متقدمي دعم تنفيذ مشاريع مبادرة تشجيع القطاع اخلاص

املؤسسة العامة للصناعات العسكرية2021/3/1متقدمي خدمات حبثية واستشارية فنية وتطوير األعمال

 تقدمي اخلدمات االستشارية والدعم املساند لعمليات التشغيل
برنامج حتول القطاع الصحي2021/2/25ملربنامج حتول القطاع الصحي

 تقدمي الدعم االستشاري للمركز الوطي لتنمية الغطاء النبايت
وزارة البيئة واملياه والزراعة2021/2/22مومكافحة التصحر

 تقدمي اخلدمات االستشارية للدعم الفي لتنفيذ أفالم
وزارة البيئة واملياه والزراعة2021/2/3متسويقية يف جمال البيئة واملياه

 تقدمي اخلدمات االستشارية ملشروع مراجعة و حتديث اهليكل
 التنظيمي وبناء سلسلة القيمة املضافة و بناء مؤشرات األداء

الوظيفية و تطوبر منهجية التدريب
اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة2021/1/27م

اهليئة السعودية للسياحة2021/1/19متقدمي اخلدمات االستشارية ألعمال التسويق السياحي


