
 هـ2341/2344برامج الفرتة التدريبية األوىل بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر للعام اجلامعي 

 هـ21/1/2344-21/22/2341من 

التكلفة  الكود اسم الربنامج م

 بالريال

 الوقت املستهدفون اعتماد الشهادة مكان التنفيذ

  قاعات العمادة بالجامعة M1TP 055 التخطيط االستراتيجي باستخدام مقاييس األداء 1

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

   تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 E1TP 305 ( مستويات 3دمج مهارات التفكير في التدريس ) 2

لكل 

 مستوى

  قاعات العمادة بالجامعة

  المجتمع بالمجمعة

  بنات المجمعةعلوم طبية 

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة M2TP 055 تأهيل القيادات اإلدارية التعليمية  3

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة L1TP 055 إدارة وتعديل السلوك البشري 4

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة E2TP 055 بناء وتصميم برامج اإلرشاد النفسي 5

  بالمجمعةالمجتمع 

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة E3TP 055 استراتيجيات في التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة 6

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 مهارات التفاوض واإلقناع 7

 

 

 

L2TP 305 قاعات العمادة بالجامعة  

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  العمادة بالجامعةقاعات  L3TP 055 نحو حياة زوجية سعيدة 8

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة L4TP 0555 وجبات لتنظيم الوزن 9

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 



  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

  قاعات العمادة بالجامعة L5TP 0555 وجبات خاصة باألطفال 11

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة C1TP 0555 البرامج كيف تصبح مبرمجا تطبيقات عملية بأاحدث 11

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات المجمعة

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة ASP C2TP 0555تصميم صفحات الويب باستخدام  12

  المجتمع بالمجمعة

  المجمعةعلوم طبية بنات 

  تربية بنات المجمعة

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة C3TP 0555 التغلب على جرائم الكمبيوتر 13

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات المجمعة

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 EN1TP 0555 برنامج اللغة االنجليزية الشامل متعدد المستويات 14

لكل 

 مستوى

معهد االنتقاء بالمجمعة           
 نساء( –)رجال 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 هـ2341/2344برامج الفرتة التدريبية الثانية بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر للعام اجلامعي 

 هـ21/1/2344-21/1/2341من 

التكلفة  الكود اسم الربنامج م

 بالريال

 الوقت املستهدفون اعتماد الشهادة مكان التنفيذ

  قاعات العمادة بالجامعة M1TP 055 التخطيط االستراتيجي باستخدام مقاييس األداء 1

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

   تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 E1TP 305 ( مستويات 3دمج مهارات التفكير في التدريس ) 2

لكل 

 مستوى

  قاعات العمادة بالجامعة

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة M2TP 055 تأهيل القيادات اإلدارية التعليمية  3

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 مسائي جامعة   قاعات العمادة بالجامعة L1TP 055 إدارة وتعديل السلوك البشري 4



  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

 المجمعة 

  قاعات العمادة بالجامعة E2TP 055 بناء وتصميم برامج اإلرشاد النفسي 5

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة E3TP 055 في التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةاستراتيجيات  6

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 مهارات التفاوض واإلقناع 7

 

 

 

L2TP 305 قاعات العمادة بالجامعة  

  بالمجمعةالمجتمع 

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة L3TP 055 نحو حياة زوجية سعيدة 8

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة L4TP 0555 وجبات لتنظيم الوزن 9

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة L5TP 0555 وجبات خاصة باألطفال 11

  المجتمع بالمجمعة

  طبية بنات المجمعةعلوم 

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة C1TP 0555 كيف تصبح مبرمجا تطبيقات عملية بأاحدث البرامج 11

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات المجمعة

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة ASP C2TP 0555تصميم صفحات الويب باستخدام  12

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات المجمعة

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  بالجامعةقاعات العمادة  C3TP 0555 التغلب على جرائم الكمبيوتر 13

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات المجمعة

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 EN1TP 0555 برنامج اللغة االنجليزية الشامل متعدد المستويات 14

لكل 

معهد االنتقاء بالمجمعة           
 نساء( –)رجال 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 



 مستوى

 هـ2341/2344برامج الفرتة التدريبية الثالثة بعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر للعام اجلامعي 

 هـ21/8/2344-21/1/2341من 

التكلفة  الكود اسم الربنامج م

 بالريال

 الوقت املستهدفون اعتماد الشهادة مكان التنفيذ

  قاعات العمادة بالجامعة M1TP 055 التخطيط االستراتيجي باستخدام مقاييس األداء 1

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

   تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 E1TP 305 ( مستويات 3دمج مهارات التفكير في التدريس ) 2

لكل 

 مستوى

  قاعات العمادة بالجامعة

  المجتمع بالمجمعة

  طبية بنات المجمعةعلوم 

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة M2TP 055 تأهيل القيادات اإلدارية التعليمية  3

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة L1TP 055 إدارة وتعديل السلوك البشري 4

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة E2TP 055 بناء وتصميم برامج اإلرشاد النفسي 5

  بالمجمعةالمجتمع 

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة E3TP 055 استراتيجيات في التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة 6

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 مهارات التفاوض واإلقناع 7

 

 

 

L2TP 305 قاعات العمادة بالجامعة  

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  العمادة بالجامعةقاعات  L3TP 055 نحو حياة زوجية سعيدة 8

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 مسائي جامعة   قاعات العمادة بالجامعة L4TP 0555 وجبات لتنظيم الوزن 9



  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

 المجمعة 

  قاعات العمادة بالجامعة L5TP 0555 وجبات خاصة باألطفال 11

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات الزلفي

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة C1TP 0555 البرامج كيف تصبح مبرمجا تطبيقات عملية بأاحدث 11

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات المجمعة

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة ASP C2TP 0555تصميم صفحات الويب باستخدام  12

  المجتمع بالمجمعة

  المجمعةعلوم طبية بنات 

  تربية بنات المجمعة

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

  قاعات العمادة بالجامعة C3TP 0555 التغلب على جرائم الكمبيوتر 13

  المجتمع بالمجمعة

  علوم طبية بنات المجمعة

  تربية بنات المجمعة

  تربية بنين الزلفي
 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 EN1TP 0555 برنامج اللغة االنجليزية الشامل متعدد المستويات 14

لكل 

 مستوى

معهد االنتقاء بالمجمعة           
 نساء( –)رجال 

جامعة 

 المجمعة 

 مسائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :التدريبيةآلية التسجيل في البرامج 

الموجود في أسفل  تدريبيفي برنامج من موقع العمادة تعبئة نموذج طلب تسجيل  .1
 الصفحة.

 ( . submitبعد التأكد من تسجيل كافة البيانات اضغط على ) إرسال / أو  .2

على الجوال باإلضافة إلى إرسال بريد إلكتروني إلى  SMSسترسل العمادة رسائل  .3
 التدريبية .في البرامج مبدئياً المتقدمين المقبولين 

سداد رسوم البرنامج على حساب عمادة خدمة المجتمع يمكنك  بعد استالمك رسالة القبول .4
 (SA8580000138608010888001  آيبان والتعليم المستمر ببنك الراجحي رقم )

وكذلك   SMSيتم التواصل معكم بشأن بدء فعاليات البرنامج عن طريق رسالة نصية  .0
 على بريدكم األلكتروني

 .SMSا عن طريق رسالة نصية أية تغييرات تطرأ على البرنامج سيتم إبالغكم به .6

-% على األقل من عدد ساعات البرنامج 50لمن حضر  -ملحوظة: جميع الشهادات المستلمة 

 .تكون صادرة من عمادة خدمة المجتمع بجامعة المجمعة 


