
يا دار الهنت
       وال هان راعيك

فعاليات 
اليوم الوطني ٩١

بجامعة الملك خالد

91 فعالية
91 ساعة استشارية

91 منجزا



هي لنا دار

ندعوكم إلى االحتفاء واالحتفال 

بمن هي لنا دار

اليوم الوطني السعودي مبهج ويشعر فيه المواطن والمقيم باالنتماء الكبير إلى الدار 

ويحققون  ويعملون  يتعلمون  خالله  من  كيانًا  لهم  وجعلت  أبوابها  فتحت  التي 

ويساهمون جميعًا في حماية وبناء وازدهار المملكة العربية السعودية .



(91) منجزا و (91) فعالية  و (91) استشارة في اليوم الوطني (91) بجامعة الملك خالد

9:00ص

9:10ص

10:30 ص

12:00م

8:30م

تدشين

توقيع

تدشين 

ندوة

تدشين موقع فعاليات احتفال جامعة الملك خالد باليوم الوطني 91

اطالق مسابقات ألجل الدار

توقيع 32 عقد لمشاريع جديدة 

تدشين برنامج الرائد للتدريب 

تدشين برنامج واعد للتدريب

ندوة طالبية: الشباب والشابات حلم القيادة - بوح ومشاعر

عدد من طلبة الجامعة

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

كلية العلوم واآلداب في سراة عبيدة

إدارة المشتريات 

عمادة الموارد البشرية

عمادة الموارد البشرية  

وحدة التوعية الفكرية

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب وكيل الجامعة 

مكتب وكيل الجامعة

عن بعد 

الموقعالجهة المنظمةالفعاليةالساعة

يوم االحد 19 سبتمبر :



(91) منجزا و (91) فعالية  و (91) استشارة في اليوم الوطني (91) بجامعة الملك خالد

8:00ص

9:00ص

11:00ص

10:00ص

10:00ص

10:30ص

12:30م

1:00م

7:00م

تدشين

تدشين 

تدشين 

معرض

محاضرة

زيارة

تدشين

تدشين

فعالية

تدشين مطعم طالب المنح 

إطالق مسابقة جامعة الملك خالد للمبادرات الوطنية ( فرع الكليات) 

إطالق مسابقة جامعة الملك خالد للمبادرات الوطنية ( فرع العمادات المساندة)

إطالق مسابقة جامعة الملك خالد للمبادرات الوطنية ( فرع الجهات اإلدارية)

إطالق مسابقة جامعة الملك خالد للمبادرات الوطنية ( فرع أعضاء هيئة التدريس)

إطالق مسابقة جامعة الملك خالد للمبادرات الوطنية ( فرع الموظفين)

سكن طالب المنح الجديد  

معرض كتاب : دارنا .. تاريخ وتوثيق 

محاضرة : المحافظة على المكتسبات الوطنية / سلطان جازي العتيبي

مع الغالين  ( زيارة لمركز األطفال المعاقين)

6 برامج جديدة للدراسات العليا

نظام الهايبر بي للموارد الذاتية 

برنامج دبلوم السالمة والقمة المهنية 

برنامج 91 تطوع

يومنا األخضر ( إضاءة مباني الجامعة باللون األخضر)

اإلدارة العامة للمرافق

وكالة الجامعة

وحدة طالب المنح 

عمادة شؤون المكتبات

كلية العلوم اإلنسانية 

كلية التربية  

عمادة الدراسات العليا

اإلدارة العامة للموارد الذاتية

عمادة خدمة المجتمع

عمادة خدمة المجتمع

اإلدارة العامة للمرافق

مطعم طالب المنح بلعصان

مكتب معالي الرئيس

سكن الطالب الجديد 

المكتبة المركزية 

مدرج 6

مركز األطفال المعاقين

مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا

مكتب وكيل الجامعة لالعمال واالقتصاد 

المعرفي 

مباني الجامعة 

الموقعالجهة المنظمةالفعاليةالساعة

 يوم االثنين 20 سبتمبر : 

د. عبدهللا عبدالمحسن السبعاني

د. خضران عبدهللا السهيمي

أ.د. عبدهللا علي معيض آل كاسي 

د. أسماء سعد مريع الهباش

د. سعيد علي أحمد األحمري

د. هند محمد سلطان آل عطيف

لقاحات كورونا

تنمية الذات

تربوي اجتماعي

طب األسرة

نفسي سلوكي معرفي 

جلدية

كلية الطب

كلية التربية

كلية التربية 

كلية الطب

كلية التربية

كلية الطب

8ص

8ص

11ص

11ص

2ظ

2ظ

11ص

11ص

2ظ

2ظ

5ع

5ع

وقت االستشارة

إلىمن

جهة العملمجال االستشارة اسم المستشار

جدول االستشارات اليومي



(91) منجزا و (91) فعالية  و (91) استشارة في اليوم الوطني (91) بجامعة الملك خالد

10:00ص

10:00ص

10:30ص

12:00م 

12:10م

12:30م

1:30م 

تدشين

محاضرة

زيارة

زيارة

تدشين

محاضرة

زيارة

إطالق مسابقة األسرة الوطنية ( 91 سؤاال  عن الدار)

محاضرة : الشغف واالزدهار في وطن مزدهر  / أ.د. محمد مرعي القحطاني

زيارة معهد األمل

زيارة األطفال المنومين بمستشفى األطفال 

تدشين : رنامج كوقنس لمؤشرات أداء المرافق 

تدشين :تطبيق مرافق 

تدشين برنامج أداء إلدارة أداء اإلدارات المالية 

تدشين أتمتة وحدة التوطين 

تدشين أتمتة مركز الوثائق والمحفوظات 

تدشين أتمتة إدارة السالمة  

تدشين أتمتة بيانات أمالك الجامعة 

محاضرة: التحديث في عهد الملك عبد العزيز  / د. سعد عثمان 

زيارة مرضى مستشفى عسير 

كلية العلوم اإلنسانية

كلية التربية 

كلية الشريعة - طالبات

كلية التربية – شطر الطالبات

كلية العلوم اإلنسانية 

وكالة الجامعة 

وكالة الجامعة 

وكالة الجامعة 

وكالة الجامعة 

وكالة الجامعة 

وكالة الجامعة 

كلية العلوم اإلنسانية 

كلية الطب

كلية العلوم اإلنسانية

عن بعد 

معهد األمل 

مستشفى النساء والوالدة

مدرج 6

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مدرج 6

الموقعالجهة المنظمةالفعاليةالساعة

يوم الثالثاء  21 سبتمبر : 

د. يوسف علي محمد القحطاني

د. محمد سالم حسين الشغيبي

د. عبدالعزيز محمد حسن الشهراني 

د. علي محمد ال سهيل عسيري

د. محمد جاسر الرياعي

أ.د. عبدالعزيز سعيد محمد الهاجري

طب أطفال

االبتعاث

تقويم األسنان

أمراض صدرية األطفال

القانون

جودة واعتماد

كلية الطب

إدارة االبتعاث

كلية طب األسنان

كلية الطب

كلية األعمال

كلية التربية 

8ص

8ص

11ص

11ص

2ظ

2ظ

11ص

11ص

2ظ

2ظ

5ع

5ع

وقت االستشارة

إلىمن

جهة العملمجال االستشارة اسم المستشار

جدول االستشارات اليومي



(91) منجزا و (91) فعالية  و (91) استشارة في اليوم الوطني (91) بجامعة الملك خالد

8:30ص

11:30ص

4:30م

ندوة

تدشين

فعالية

ندوة : جوانب مضيئة في أفق التنمية السعودية

عدد من أعضاء هيئة التدريس

إطالق برنامج دارنا عالمية

( تعليم أبناء منسوبي الجامعة اللغة اإلنجليزية – دورة لمدة 91 يوم)

تدشين مشروع إيصال خدمة الصرف الصحي للقريقر

تدشين مشروع إيصال خدمة مياه التحلية للقريقر 

تدشين مشروع إيصال خدمة مياه التحلية لطريق  الملك عبد هللا

بتدشين مشاريع السالمة 

بتدشين مشروع خدمات االتصاالت الالسلكية 

بتدشين مبادرة تأهيل الرجيع 

دارنا أجمل ( حملة إزالة التشوه البصري)

وحدة التوعية الفكرية 

البرامج المشتركة 

اإلدارة العامة للمرافق

اإلدارة العامة للمرافق

اإلدارة العامة للمرافق

اإلدارة العامة لألمن والسالمة

اإلدارة العامة لألمن والسالمة

اإلدارة العامة للمرافق

اإلدارة العامة للمرافق 

عن بعد

المجمع األكاديمي بالمحالة 

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

عدد من المدارس 

الموقعالجهة المنظمةالفعاليةالساعة

يوم األربعاء  22 سبتمبر : 

د. أيوب علي مداوي الشيخ

أ. د. بدر راشد جمعان الغامدي

د. مسفر أحمد مسفر الوادعي

أ.د. محمد حسن سعيد ال سفران

د. محمد عبدهللا ال مزاح القحطاني

د. مهرة عبدهللا زايد القحطاني

طب األسرة

أمراض صدرية للكبار

تربوي / التفكير 

التعلم والتعليم

لغويات لغة عربية

االبتعاث

كلية الطب

كلية الطب

مشرف وحدة التوعية الفكرية 

كلية التربية

وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  

إدارة االبتعاث

8ص

8ص

11ص

11ص

2ظ

2ظ

11ص

11ص

2ظ

2ظ

5ع

5ع

وقت االستشارة

إلىمن

جهة العملمجال االستشارة اسم المستشار

جدول االستشارات اليومي



(91) منجزا و (91) فعالية  و (91) استشارة في اليوم الوطني (91) بجامعة الملك خالد

8:30ص 

8:30م

10:00ص 

12:00م

1:00م

12:00م

1:00

رسائل إعالمية

رسائل إعالمية

رسائل إعالمية

رسائل إعالمية

رسائل إعالمية

رسائل إعالمية

تدشين 

SMS رسائل وطنية

#غرد_للدار

دار الجميع  ( طالب المنح)

منصة مشاعر وطنية 

قالوا للدار

برودكاست " هي لنا دار"

تدشين برنامج تأهيل سبع جهات للحصول على شهادة المطابقة االيزو

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات

اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات

اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات

وكالة الجامعة للتطوير والجودة

عن بعد

عن بعد

عن بعد

موقع الجامعة االكتروني

عن بعد

عن بعد

عن بعد

الموقعالجهة المنظمةالفعاليةالساعة

يوم الخميس  23 سبتمبر ( اليوم الوطني) : 



جدول االستشارات اليومي

(91) منجزا و (91) فعالية  و (91) استشارة في اليوم الوطني (91) بجامعة الملك خالد

8:00ص

9:00ص

9:00ص

9:00 ص

9:00 ص

10:00 ص

1:00م

فعالية

فعالية

فعالية

فعالية

فعالية

تدشين

أصبوحة الدار 

التدريب للجميع 

حملة طب االسنان

بازار الدار 

دماؤنا ترخص لك  ( حملة تبرع بالدم)

تدشين برنامج امتياز االلكتروني 

CHatbotتدشين برنامج شات بوت

تدشين هوية مواقع الكليات

تدشين برنامج تصاريح

تدشين برنامج النقل الجامعي

عمادة الموارد البشرية  - اإلدارة العامة للمرافق 

عمادة التعلم االلكتروني

كلية طب االسنان

كلية المجتمع - أبها

البرامج المشتركة 

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

بهو إدارة الجامعة

طريق الملك عبد هللا

طريق الملك عبد هللا

طريق الملك عبد هللا

أمام المكتبة المركزية

كليات البنات طريق الملك عبدهللا

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

مكتب معالي الرئيس

الموقعالجهة المنظمةالفعاليةالساعة

يوم األحد 26 سبتمبر: 

الحفل الرسمي

د. منصور يحي محمد صميلي 

د. سعيد سعد هادي القحطاني

محمد شايع النهاري

د. سليم صالح عامر الشهري

د. سعيد عوض السرحاني

د. عبدهللا حامد محمد البحيري

أمراض الروماتيزم 

التعلم الذاتي 

موارد بشرية 

باطنة وحساسية ومناعة

تجميل األسنان 

 قانوني / قضائي

المدينة الطبية

كلية التربية

عمادة الموارد البشرية

كلية الطب

كلية طب األسنان

كلية الشريعة 

8ص

8ص

11ص

11ص

2ظ

2ظ

11ص

11ص

2ظ

2ظ

5ع

5ع

وقت االستشارة

إلىمن

جهة العملمجال االستشارة اسم المستشار



(91) منجزا و (91) فعالية  و (91) استشارة في اليوم الوطني (91) بجامعة الملك خالد

جدول االستشارات اليومي

9:10ص

9:10ص

9:10ص

9:10ص

11:00 ص

11:00 ص

12:30ص

تدشين

تدشين

تدشين

تدشين

فعاليات متنوعة

فعالية

محاضرة

OSCI تدشين برنامج كلية الطب

تدشين برنامج منصات

تدشين برنامج مستعار (نسخة2)

تدشين برنامج القرعاء ماب

احتفاء كليات الجامعة باليوم الوطني (44 احتفاء)

تراث الوطن  ( زيارة طالبية إلى القرى التراثية)

محاضرة: االنتماء للدين والوطن  / أ.د. جبريل البصيلي

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

كليات الجامعة

شؤون الطالب فرع تهامة

كلية الشريعة 

المسرح

المسرح

المسرح

المسرح

كليات الجامعة 

مجموعة قرى تراثية

جامع األمير فيصل بن خالد

الموقعالجهة المنظمةالفعاليةالساعة

يوم األحد 26 سبتمبر: ( تابع ) 

د. عادل حسن علي الشهري

د. مشبب معيض يحي ال كاسي

د. جبران يحي عبدهللا مخظي

د. حامد مجدوع القرني

د. سعد محمد علي القحطاني 

د. علي محمد علي الهجري

أمراض معدية 

التسويق

استشارات نفسية وأسرية

البحث العلمي

أمراض اللثة وزراعة األسنان 

استشارات قانونية

كلية الطب

كلية األعمال 

كلية التربية

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

كلية طب األسنان

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

8ص

8ص

11ص

11ص

2ظ

2ظ

11ص

11ص

2ظ

2ظ

5ع

6ع

وقت االستشارة

إلىمن

جهة العملمجال االستشارة اسم المستشار



(91) منجزا و (91) فعالية  و (91) استشارة في اليوم الوطني (91) بجامعة الملك خالد

9:00ص

9:00 ص

9:00ص

11:00 ص

11:30م 

12:00م 

12:30م

افتتاح

محاضرة

زيارة

ندوة

تدشين

تدشين

فعالية

الكلية التطبيقية 

محاضرة : الوطن السعودي في عيون بعض شعرائه

رحلة منجزات الوطن ( للمدينة الجامعية)

ندوة: التعليم ورؤية 2030 / د. علي الحراملة

معرض افتراضي وطني

معمل التخاطب والسمع

مجتمع معطاء (حملة دعم 91 أسرة ) 

الكلية التطبيقية بخميس مشيط

كلية العلوم اإلنسانية 

المرافق

كلية التربية 

مركز البحوث االجتماعية

كلية العلوم الطبية التطبيقية – أبها

عمادة الموارد البشرية بالتنسيق مع جمعية البر

الكلية التطبيقية بخميس مشيط

مدرج 6

المدينة الجامعية

مدرج 6

مكتب معالي الرئيس

كلية العلوم الطبية التطبيقية – أبها

أبها

الموقعالجهة المنظمةالفعاليةالساعة

يوم االثنين 27 سبتمبر : 



(91) منجزا و (91) فعالية  و (91) استشارة في اليوم الوطني (91) بجامعة الملك خالد

كلمة قائد المهمة 10:00ص

االحتفال في إيجاز (فيديو)

كلمة رئيس الجامعة

تكريم الفائزين في مسابقة أجل الدار  

تكريم الفائزين في جائزة جامعة الملك خالد لألعمال الوطنية 

تكريم الفائزين في مسابقة األسرة الوطنية

تكريم الفائزين في مسابقة وطني بريشتي

تكريم العاملين

مسرح الجامعةاللجنة الرئيسة

الموقعالجهة المنظمةالفعاليةالساعة

يوم الثالثاء 28 سبتمبر : 

الحفل 
الختامي


