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 الرؤية
  تعليميًا وتدريبيًا ومعرييًا اا جودة تنايسية أن تكون عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر منارة لتنمية القدرات التعليمية والتدريبية  للمجتمع اجلامعي واحمللي مبا حيقق متيزًا

 الرسالة
اجات اجملتمع  احمللي واجلامعي ،من خالل االستثمار األمثل للموارد املتاحة ،واملساهمة يف تقديم  خدمات تدريبية وتعليمية واستشارية متميزة تتسم باجلودة التنايسة وتليب ح

 حتقيق بيئة تعليمية وتدريبية عالية اجلودة توظف بها أحدث التقنيات والوسائط التعليمية والتدريبية.
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 اسم البرنامج

الفترة  المستهدفون فئة البرنامج
 التدريبية

مدة  مكان التنفيذ
البرنامج 

 باليوم

عدد 
الساعات 
 اإلجمالية

تربوي  إدارة وتعديل السلوك البشري
 تعليمي

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة  اآلباء –املعلمني 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

تربوي  املدرس الفعال )مستوى أول(
 تعليمي

املشرفون  -أعضاء هيئة التدريس
معلمات /معلمني التعليم  -الرتبويون 

 العام

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

1 21 

املدرس الفعال)مستوى متقدم(مناذج عاملية يف 
 التدريس

تربوي 
 تعليمي

املشرفون  -أعضاء هيئة التدريس
معلمات /معلمني التعليم  -الرتبويون 

 العام

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 بالزلفي (الرتبية بنني 

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

تربوي  دمج التقنية يف التعليم)مستوى أول (
 تعليمي

املشرفون  -أعضاء هيئة التدريس
معلمات /معلمني التعليم  -الرتبويون 

 العام

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 بالزلفي (الرتبية بنني 

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

1 21 

تربوي  دمج التقنية يف التعليم )مستوى متقدم (
 تعليمي

املشرفون  -أعضاء هيئة التدريس
معلمات /معلمني التعليم  -الرتبويون 

 العام

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 بالزلفي (الرتبية بنني 

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

1 21 

التقويم الرتبوي يف العملية التعليمية 
 )مستوى أول(

تربوي 
 تعليمي

املشرفون  -أعضاء هيئة التدريس
معلمات /معلمني التعليم  -الرتبويون 

 العام

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

1 21 



التقويم الرتبوي )مستوى متقدم( مناذج عاملية 
 يف التقويم

تربوي 
 تعليمي

املشرفون  -أعضاء هيئة التدريس
معلمات /معلمني التعليم  -الرتبويون 

 العام

كلية  -باجملمعةرجال) كلية اجملتمع  
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

بناء االختبار التحصيلي يف ضوء جدول 
 املواصفات  

تربوي 
 تعليمي

املشرفون  -أعضاء هيئة التدريس
معلمات /معلمني التعليم  -الرتبويون 

 العام

كلية  -اجملتمع باجملمعةرجال) كلية  
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

1 21 

دمج مهارات التفكري فى التدريس )مستوى 
 أول(

تربوي 
 تعليمي

املشرفون  -أعضاء هيئة التدريس
معلمات /معلمني التعليم  -الرتبويون 

 العام

كلية  -اجملتمع باجملمعة رجال) كلية 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

1 21 

دمج مهارات التفكري فى التدريس )مستوى 
 متقدم(

تربوي 
 تعليمي

املشرفون  -أعضاء هيئة التدريس
معلمات /معلمني التعليم  -الرتبويون 

 العام

كلية  -كلية اجملتمع باجملمعةرجال)  
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

1 21 

دمج مهارات التفكري فى التدريس )مستوى 
 (متمرس

تربوي 
 تعليمي

املشرفون  -أعضاء هيئة التدريس
معلمات /معلمني التعليم  -الرتبويون 

 العام

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

تربوي  اإلدارة املدرسية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة
 تعليمي

الراغبني يف  –العاملني يف اإلدارة املدرسية 
 العمل يف اإلدارة املدرسية

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

1 21 

بناء وتصميم برامج اإلرشاد النفسي يف 
 املؤسسات التعليمية

تربوي 
 تعليمي

،  مديرو املدارسن ، و، املرشداملعلمون
 بتقديم اخلدمات النفسية ون املهتم

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

1 21 



 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

تربوي  التعليم اإللكرتوني
 تعليمي

باجلامعات  عضاء هيئة التدريسأ
  اجلامعاتطالب  -املعلمون 

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

تربوي  تطبيقات احلاسوب يف التدريس
 تعليمي

معلمو املرحلة املتوسطة والثانوية يف 
 املختلفةالتخصصات 

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

تربوي  التعامل مع ذوي صعوبات التعلم
 تعليمي

 –العاملون يف جمال صعوبات التعلم 
الراغبني يف العمل مبجال صعوبات 

 التعلم

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

يف  واإلنتاجي اإلداريقيادات العمل  إداري إدارة املوارد البشرية
اجلهات احلكومية والشركات العامة 

 .واخلاصة واجلمعيات اخلريية

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة  .باملوضوع ون املهتم األفراد – وناملوظف إداري إدارة الوقت
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة  اإلداريني. –املدراء  إداري إدارة االجتماعات
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

1 21 



كز امر ومدير -مدير ومديرة املدرسة إداري القيادات اإلداريةتأهيل 
املشرف الرتبوي  -التدريب الطالبي
املوارد  ومدير - واملشرفة الرتبوية

و مدير – الدوامو مراقب -البشرية
رؤساء األقسام -العالقات العامة

  ون.واملشرف

 

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

21 01 

التخطيط االسرتاتيجي باستخدام مقاييس 
 ءاألدا

 أصحاب- ملدراء العاملون.االعليا القيادات إداري
 .القرار

 .العلمية والتخطيطية انللجأعضاء ا

 .التدريب والتنمية البشرية أقسامرؤساء 

كلية  -اجملتمع باجملمعةرجال) كلية  
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

1 11 

    

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة  مجيع فئات اجملتمع إداري مهارات التفاوض واإلقناع .
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

مديرو مراكز  -.هيئة التدريس أعضاء إداري إعداد الدراسة الذاتية
 .جلان اجلودة أعضاء-اجلودة

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

مديرو اإلدارة العليا باملؤسسات احلكومية  إداري التخطيط اإلسرتاتيجي ملؤسسات األعمال.
 .واخلاصة

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

4 21 

 .ن واملعلماتواملعلم - اآلباء، حياتي تربيه  األبناء

 .ورياض األطفال ةن يف دور الرعايوالعامل
كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 

 الرتبية بنني بالزلفي (
4 21 



–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (
ن يف املرحلة وواملشرفون اآلباء ، املعلم حياتي إدارة مراهقة األبناء

ن يف مراكز والعامل- اإلعدادية والثانوية
 .الشباب

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة  مجيع فئات اجملتمع   حياتي مهارات االتصال واحلوار
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

3 21 

 السيدات املتزوجات - حياتي حنو حياة زوجية سعيدة
 الفتيات املقبالت على الزواج -

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

4 11 

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة  سنة 31- 20عمر  الفتيات من حياتي مهارات احلياة األساسية للفتيات
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

4 11 

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة  مجيع أفراد اجملتمع حياتي وجبات لتنظيم الوزن
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

21 11 

العامالت يف –األمهات  –ربات املنازل  حياتي أطباق راقية
الراغبات يف العمل   -جمال التغذية

 مبجال التغذية

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

21 11 



العامالت يف –األمهات  –ربات املنازل  حياتي وجبات خاصة لألطفال
 العملالراغبات يف   -جمال التغذية

 مبجال التغذية

كلية  -رجال) كلية اجملتمع باجملمعة 
 الرتبية بنني بالزلفي (

–نساء) كلية العلوم الطبية بنات باجملمعة 

 كلية الرتبية بنات بالزلفي (

21 11 

 الربجمة باستخدام فيجوال بيسك
VisualBasic.Net 1112 

 اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي
 

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة 
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

21 41 

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي  "Web Design" تصميم صفحات الويب
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

0 31 

 برجمة الويب باستخدام إي أس بي 
ASP.Net 

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

0 31 

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي معاجلة الصور باستخدام فوتوشوب
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

0 31 

 الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي
(ICDL) 

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي
 الرتبية باجملمعة(نساء)  كلية 

11 
 

21 

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي مقدمة يف احلاسب اآللي ونظام التشغيل
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

1 11 

 (-باجملمعةرجال)كلية اجملتمع   اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي حمرر النصوص وورد وتطبيقاته
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

0 31 

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي معاجلة اجلداول اإللكرتونية )أكسل(
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

1  11 

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  احمللياجملتمع  -طالب اجلامعة حاسب آلي إنشاء وإدارة قواعد البيانات )أكسس(
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

 0  31 

–التغلب على جرائم الكمبيوتر :)مبتدئ 

 متقدم(-متوسط

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

 0  14 

Office (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -اجلامعةطالب  حاسب آلي 
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

يوم لكل 1
 مستوى

(21)  
لكل 



 مستوى

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي صيانة احلاسب اآللي
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

1  11 

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي شبكات احلاسب
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

 0 31 

 (-رجال)كلية اجملتمع باجملمعة  اجملتمع احمللي -طالب اجلامعة حاسب آلي مقدمة يف اإلنرتنت
 نساء)  كلية الرتبية باجملمعة(

 0 31 

)مستويات الشامل.برنامج اللغة اإلجنليزية 
 متعددة(

من  األدنى و الراغبني باحلد نيللمبتدئ لغة إجنليزية
 مهارات اللغة االجنليزية

رجال) معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشرتك  
) 

نساء)  معهد االنتقاء باجملمعة تعاون 
 مشرتك(

31  
 

214 

برنامج تطوير مهارات اللغة اإلجنليزية 
)مستويات )حمادثة(.)كتابة(، )قراءة(، 

 متعددة(

املنتهني من الربنامج الشامل والراغبني  لغة إجنليزية
 بتطوير مهارات اللغة االجنليزية

رجال) معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشرتك  
) 

20 31 

دورة مصطلحات طبية واللغة االجنليزية يف 
 جمال التمريض.

ية و حمجيع طالب الكليات الص لغة إجنليزية
التمريض و العاملني يف جمال املراكز 

 الصحية و املستشفيات

نساء)  معهد االنتقاء باجملمعة تعاون  
 مشرتك(

20 31 

طالب وطالبات كليات الطب والعلوم  لغة إجنليزية اللغة االجنليزية يف جمال الطب
 الطبية 

رجال) معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشرتك  
) 

20 31 

نساء)  معهد االنتقاء باجملمعة تعاون   طالب وطالبات  أقسام احلاسب اآللي لغة إجنليزية يف جمال احلاسب اآللي اللغة االجنليزية
 مشرتك(

20 31 

املهتمني يف  -طالب اجلامعات السعودية  مشروعات إدارة املشروعات الصغرية
 االستثمار بوجه عام.

  

رجال) معهد االنتقاء باجملمعة تعاون مشرتك  
) 

3 21  



 الراغبني يف جمال االستثمار مشروعات دراسة جدوى املشروعات االقتصادية
 

نساء)  معهد االنتقاء باجملمعة تعاون  
 مشرتك(

3 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة العميد



،ويف إطار  يف شتى اجملاالت الوظيفية والتعليمية ألفراد اجملتمعأصبح التدريب هو حجر الزاوية واحلل الرئيس للنهوض باملستوى املهين والعلمي 
تقديم برامج تدريبية متخصصة يف العديد من فقد أخذت على عاتقها ودورها الطموح يف خدمة اجملتمع  رسالة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

 ثملل إحدى أهم القنوات اليت توق  العقاةة ب ن ااجامعة وب ن واليت -وفقًا لدراسات أجريت يف هذا الصدد –اجملاالت اليت حيتاجها اجملتمع احمللى 
 شرائح اجملتمع .

ث وتهدف العمادة من خقال هذه الربامج التدريبية إىل تأهيل القوى البشرية وتطويرةدراتها يف خمتلف ةطاعات اجملتمع، مستخدمة يف ذلك أحد
 األساليب العلمية والتقنيات العصرية .

 –احلاسب اآللي   –احلياتية   –اإلدارية  – الرتبوية والتعليميةالتدريبية وف  التخصصات ) يف التدريب على تصنيف الربامج وتقوم خطة العمادة
تعمل العمادة على دراسة وحتديد االحتياجات التدريبية لقطاعات اجملتمع املعنية بهذه الربامج لتطويرها وفقًا املشروعات(. كما  –اللغة االجنليزية 

بية ، تياجات سوق العمل، كما تسعى العمادة إىل تقييم تلك الربامج وحتديد مدى اإلفادة منها عن طري  دراسة بقاء األقر لتلك الربامج التدريالح
 حتقيقًا للهدف الذي تسعى إليه العمادة يف هذا الصدد وهو:حتقي  أعلى مستوى تنافسي من جودة الربامج التدريبية املقدمة إىل اجملتمع.

 د.عمر بن مساعد الشريويف

 ة اجملتمع والتعليم املستمرمعميد خد

   


