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الملف اإلعالمي

لعمادة التطوير األكاديمي 
والجودة
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المحتويات
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جامعة الملك خالد

الموقع اإللكتروني  •
تويتر الجامعة  •



89

الموقع اإللكتروني  •
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تويتر الجامعة  •
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وكالة األنباء
 السعودية
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جامعة الملك خالد تنظم عددًا من الفعاليات 
احتفاالً باليوم العالمي للجودة

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 18 عقد 
اعتماد برامجي مع جامعة الملك خالد

تفاصيل الخبر هناتفاصيل الخبر هنا

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2163968
https://www.spa.gov.sa/2185961
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الصحف
 اإللكترونية



2021

انطالق الدورة السابعة لجوائز التميز بجامعة 
الملك خالد

صحيفة مصر اليوم

تفاصيل الخبر هنا

صحيفة صداكم

تفاصيل الخبر هنا

صحيفة الديرة

تفاصيل الخبر هنا

صحيفة لوما نيوز

تفاصيل الخبر هنا

https://www.misrday.com/ksa/194963
https://www.sadacom.news/news/s/56900
https://aldira.net/?p=29976
https://lomazoma.com/saudi/8391816.html
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صحيفة  وعد الشمال اإلخبارية

التطوير والجودة بجامعة الملك خالد تواصل 
تقديم دورات ضمان جودة البرامج األكاديمية

صحيفة الواجهة اإللكترونية

تفاصيل الخبر هنا
تفاصيل الخبر هنا

https://waadnews.com/2021/04/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8/
صحيفة  الواجهة الإلكترونيةhttp://alwajiha.org/?p=33930
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دورات تدريبية إلكترونية تقدمها عمادة التطوير 
األكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 18 عقد 
اعتماد برامجي مع جامعة الملك خالد

صحيفة  المدينة

صحيفة  الرياض

صحيفة صداكم

تفاصيل الخبر هنا

تفاصيل الخبر هنا

تفاصيل الخبر هنا

https://www.sadacom.news/news/s/56437
https://www.alriyadh.com/1867590
https://www.al-madina.com/article/717274/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-18-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
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صحيفة سبق اإللكترونية

صحيفة نبض اإللكترونية

صحيفة الوطن

تفاصيل الخبر هنا

تفاصيل الخبر هنا

تفاصيل الخبر هنا

صحيفة الجزيرة

تفاصيل الخبر هنا

https://sabq.org/q2YZr6
https://nabd.com/s/83425526-4af3e2/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-(18)-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://www.alwatan.com.sa/article/1067759
https://www.al-jazirah.com/2021/20210204/ln2.htm
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صحيفة بارق

جامعة الملك خالد: انطالق برامج الجودة 
التدريبية بفرع الجامعة بتهامة

صحيفة المجد السعودي

تفاصيل الخبر هناتفاصيل الخبر هنا

https://www.baareq.com.sa/1007678/
http://www.almajd-ksa.com/?p=35309
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صحيفة صداكم اإللكترونية

جامعة الملك خالد ُتنظم عدًدا من الفعاليات 
احتفاالً باليوم العالمي للجودة

مدونة المناهج السعودية

صحيفة أزد

تفاصيل الخبر هنا

تفاصيل الخبر هنا

تفاصيل الخبر هنا

https://www.sadacom.news/news/s/55893
https://eduschool40.blog/
https://alazd.net/news/s/137928
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عمادة التطوير
 األكاديمي والجودة

الموقع اإللكتروني  •
مواقع التواصل االجتماعي  •

                          )تويتر(
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الموقع اإللكتروني  •
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مواقع التواصل االجتماعي  •
                                  )تويتر(
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