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 مقدمة

 

 

امعة المجمعة تحمل الجامعات على عاقتها مسؤولية اجتماعية كبيرة وتقوم بأدائها وفق معايير علمية وفنية ملتزمة بالخطة االستراتيجية لها،  وتسعى ج

المجتمع المحلي والسعودي التنموية للمجتمع الجامعي و الجهودإلى تحقيق هذه المسؤولية بما تقدمه من إسهامات علمية وأنشطة مجتمعية تسهم في دعم وتعزيز 

 بصفة عامة.

حزمة متنوعة من البرامج المجتمعية  تقديم تسعى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إلى توطيد عالقتها مع المجتمع من خاللفي هذا الصدد و

. كما تواءم تلك 2020المجمعة ضمن خطتها االستراتيجية االستراتيجية ومؤشرات األداء التي اعتمدتها جامعة هداف األوالتعليمية والتدريبية التي تحقق 

 .البرامج مع ما تم تحديده من مبادرات ضمن الخطة التشغيلية لوكالة الجامعة باعتبارها الجهة المشرفة على العمادة والراعية لبرامجها

في بناء األفراد والمؤسسات والقطاعات الحكومية واألهلية بما فتشمل عددا من الفعاليات التي تسهم  برامجها بالتنوع والثراءوتخطط العمادة أن تتسم 

البرامج النوعية التي تتميز بالجدة واالبتكار والتمدد األفقي في استهداف أفراد المجتمع، على  بالعمادة للتركيزفريق العمل  يسعىيحقق تكاملها وفعاليتها كما 

 هـ .1439/1440لتقديمها خالل العام الجامعي عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر  تخططرات التي والمباد لألنشطة والفعاليات وصفاً موجزاً وفيما يلي 

الخطة وقد حرص الفريق معد الخطة أن تتوافق مع التوجهات الرئيسة للخطة االستراتيجية للجامعة وتتواكب مع أهدافها التفصيلية بما يحقق لهذه 

 ن داخل الجامعة.كونها كجزء من منظومة عملية التحسي

 واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

 فريق إعداد اخلطة.
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 املصطلحات:

 : مجيع املعنيني خبدمات جامعة اجملمعة سواء من جمتمعها الداخلي أو اخلارجي.أفراد اجملتمع -1

وبرامج جمتمعية وتدريبية واستشارات تساهم يف تلبية طموحات : كل ما تقدمه جامعة اجملمعة من خدمات تعليمية أو حبثية برامج خدمة اجملتمع -2

 أفراد اجملتمع وحتقق التنمية املستدامة ألفراده.

كل نشاط أو برنامج تقوم به تنفذه عمادة خدمة اجملتمع بذاتها أو بالتعاون مع اجلهات املعنية بهدف تقديم خدمة جملتمع اجلامعة سواء  :املبادرة -3

 .الداخلي او اخلارجي

 هي مجيع األنشطة اليت تقدمها العمادة لفراد اجملتمع دون أي رسوم وتستهدف مجيع فئات اجملتمع دون قيد أو شرط. الربامج اجملتمعية: -4

برامج تدريب تنفذها العمادة من خالل مراكز التدريب التابعة هلا أو قسم التدريب بالعمادة وهي برامج مدفوعة ال تهدف  الربامج التدريبية : -5

 لتحقيق ربح.
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 منطلقات اخلطة:

 بط املرجعية أبرزها ما يلي:على جمموعة من املنطلقات واملبادئ واملعايري والضوا خطة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمرترتكز                

 اهلوية الوطنية وخصوصية الثقافة العربية واإلسالمية الداعمة للمشاركة الفاعلة يف بناء اجملتمع واحملافظة على هويته. -1

 ئت من أجلها.ع تسهم يف حتقيق أدوارها اليت أنشالسمعة اإلجيابية جلامعة اجملمعة لدى أفراد اجملتم -2

 مج نوعية متثل حاجة فعلية لدى أفراد اجملتمع يسهم يف حتقيق صورة ذهنية إجيابية للجامعة.السعي لتبين مبادرات وبرا -3

 التكامل مع اخلطة االسرتاتيجية جلامعة اجملمعة فيما يتعلق باألهداف ومؤشرات األداء. -4

 ضرورة التحسن املستمر وإكمال دائرة اجلودة فيما يتعلق جبميع الربامج واملبادرات اليت تتضمنها اخلطة  -5

 

 اخلطة:  مرجعيات

 2030رؤية اململكة  -1

 2020اخلطة االسرتاتيجية الثانية جلامعة اجملمعة  -2

 2020اخلطة التشغيلية جلامعة اجملمعة  -3

 

 

 

 

 واملؤشرات املعتمدة باخلطة االسرتاتيجية للجامعةاألهداف التفصيلية مصفوفة       
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 :  تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعيةاهلدف االسرتاتيجي السابع 

                    

 

رقم  اهلدف رقم املؤشر املؤشر

 اهلدف

 1 يف ضوء احتياجات اجملتمع املستمرتطوير برامج التعليم  1 معدل النمو يف اعداد املسجلني يف برامج التعليم املستمر 

 2 مستوي رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر 

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني  1 مستوي التعاون بني اجلامعة واجلامعات الوطنية والدولية 

 احلكومي و  اخلاص

2 

 2 عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص 

 3 عدد االستشارات واخلدمات املقدمة للمجتمع احمللي وقطاع االعمال 

 3 تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدي الطلبة ومنسوبي اجلامعة  1 عدد برامج التثقيف اجملتمعي املقدمة نسبة المجاىل عدد األقسام

 

 
 2 نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الذين شاركوا يف أنشطة وبرامج خدمة اجملتمع 

 3 نسبة الطلبة املشاركني يف أنشطة تطوعية خلدمة اجملتمع 

 4 االسهام يف احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للمجتمع  1 عدد الربامج والفعاليات السنوية يف جمال احلفاظ على الرتاث الثقايف للمجتمع 

دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع  1 نسبة املقررات يف الربامج الدراسية اليت تهتم بقضايا التنمية املستدامة 

 البحثية

5 

 2 عدد األحباث أو املشاريع البحثية اليت ختدم قضايا التنمية املستدامة للبيئة .
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 )خطة تشغيلية( الربامج اجملتمعية                                                                                       
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 الربامج اجملتمعية اجملال
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 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية سابعاهلدف االسرتاتيجي ال

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 تقويم تنفيذ الربنامج 

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

اجلهة  مكان التنفيذ اجلهة املنفذة اهلدف العام املبادرة

 املستهدفة

اجلهة 

 املساندة

 الربنامجوصف  مؤشرات التحقق فرتة التنفيذ

الشراكة مع مركز 

التنمية االجتماعية 

 بروضة سدير

تفعيل التعاون مع اجلهات 

 اجملتمعية 

قسم 

التدريب 

ومركز 

التدريب 

النسوي 

 باجملمعة

عمادة خدمة 

 اجملتمع

أفراد 

اجملتمع 

مبنطقة 

 سدير 

جلان 

التنمية 

 اجملتمعية

صفر 

1440 

ومستمر 

طوال العام 

 اجلامعي

( برامج 5تنفيذ )

بالتعاون مع 

املركز خالل 

العام اجلامعي 

1439/1440 

الشراكة مع مركز 

التنمية االجتماعية بروضة 

سدير إلنشاء مركز 

تدريب نسوي وتنفيذ 

 برامج مشرتكة
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 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية سابعاهلدف االسرتاتيجي ال

 دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية اهلدف التفصيلي

 

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

اجلهة  مكان التنفيذ اجلهة املنفذة اهلدف العام املبادرة

 املستهدفة

اجلهة 

 املساندة

 وصف الربنامج مؤشرات التحقق فرتة التنفيذ

تطوير أداء ذوي  برنامج ساند التقين

االحتياجات اخلاصة يف 

 جمال تقنية املعلومات

قسم 

التدريب 

 بالعمادة

عمادة خدمة 

 اجملتمع

أفراد 

اجملتمع 

مبنطقة 

 سدير 

حافلة 

 وصول

 صفر

1440 

ومستمر 

طوال العام 

 اجلامعي

( 10تدريب )

من ذوي 

االحتياجات 

اخلاصة بكل 

 حمافظة

برنامج تدريب تقين لذوي 

االحتياجات اخلاصة يقدم 

من خالل حافلة وصول 

 اجملهزة هلذا الغرض
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 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية سابعاهلدف االسرتاتيجي ال

دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 واملشاريع البحثية

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

اجلهة  مكان التنفيذ اجلهة املنفذة اهلدف العام املبادرة

 املستهدفة

اجلهة 

 املساندة

 وصف الربنامج مؤشرات التحقق فرتة التنفيذ

 باحث املستقبل

 طالبات( -)طالب

تطوير أداء طالب 

وطالبات التعليم العام يف 

 مهارات البحث العلمي

عمادة خدمة 

 –اجملتمع 

عمادة 

البحث 

 العلمي

عمادة خدمة 

 اجملتمع

أفراد 

اجملتمع 

مبنطقة 

 سدير 

إدارة 

تعليم 

 -اجملمعة

إدارة 

تعليم 

 الزلفي

حمرم 

1440 

ومستمر 

طوال العام 

 اجلامعي

( 25تدريب )

طالب وطالبة 

( 10والبدء يف )

 أحباث علمية

برنامج إلعداد طالب 

وطالبات باحثني بتعاون 

بني جامعة اجملمعة 

ومركز املبادرات النوعية 

 بوزارة التعليم
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 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية سابعاهلدف االسرتاتيجي ال

 الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري اهلدف التفصيلي

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

اجلهة  مكان التنفيذ اجلهة املنفذة اهلدف العام املبادرة

 املستهدفة

اجلهة 

 املساندة

 وصف الربنامج مؤشرات التحقق فرتة التنفيذ

املعرض اجملتمعي 

 املتنقل

تطوير الشراكة بني 

اجلامعة واملؤسسات 

اجملتمعية يف جمال رعاية 

املعارض العلمية 

 واجملتمعية

قسم 

العالقات 

العامة بعمادة 

خدمة 

 اجملتمع 

عمادة خدمة 

 اجملتمع

اجلهات 

احلكومية 

 واألهلية 

قسم 

الربامج 

اجملتمعية 

بعمادة 

خدمة 

 اجملتمع 

حمرم 

1440 

ومستمر 

طوال العام 

 اجلامعي

( 10رعاية )

معارض خالل 

العام اجلامعي 

 هـ1439/1440

أجنجة معرض سابقة 

جهات التجهيز تقدم لل

اجملتمعية عند الطلب 

على أن تتوىل اجلهات 

الطالبة طباعة املواد 

 العلمية بإشراف العمادة
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 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 واملشاريع البحثية

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

اجلهة  مكان التنفيذ اجلهة املنفذة اهلدف العام املبادرة

 املستهدفة

اجلهة 

 املساندة

 وصف الربنامج مؤشرات التحقق فرتة التنفيذ

 التاجر الصغري

 طالبات( -)طالب

تطوير أداء طالب 

وطالبات التعليم العام يف 

مهارات إدارة املشروعات 

 التجارية الصغرية

عمادة خدمة 

 اجملتمع 

عمادة خدمة 

منافذ  –اجملتمع 

بيع باملوالت 

التجارية مبنطقة 

 سدير

أفراد 

اجملتمع 

مبنطقة 

 سدير 

مدينة 

سدير 

الصناعية 

الغرفة  –

التجارية 

 باجملمعة

صفر 

1440 

ومستمر 

طوال العام 

 اجلامعي

( 25تدريب )

تاجر صغري من 

كل حمافظة من 

احملافظات 

املشمولة 

 خبدمات اجلامعة 

برنامج إلعداد طالب  

وطالبات التعليم العام يف 

مهارات إدارة املشروعات 

 ية الصغريةالتجار
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 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية سابعاهلدف االسرتاتيجي ال

 املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاصتفعيل الشراكة اجملتمعية مع  اهلدف التفصيلي

 

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

اجلهة  مكان التنفيذ اجلهة املنفذة اهلدف العام املبادرة

 املستهدفة

اجلهة 

 املساندة

 وصف الربنامج مؤشرات التحقق فرتة التنفيذ

مبادرة )إصالح( 

لتوعية نزالء 

السجون وأقسام 

 الشرطة

حتقيق الدعم النفسي 

يزيد لنزالء السجون مبا 

لديهم قيم املواطنة 

 الصاحلة

عمادة خدمة 

 اجملتمع 

 –سجن اجملمعة 

 سجن الزلفي

أفراد 

اجملتمع 

ممن 

ينفذون 

 عقوبات 

إدارة 

سجن 

اجملمعة 

 والزلفي

صفر 

1440  

( 25تأهيل عدد )

مسجونًا من كل 

 سجن 

برنامج  لتحقيق الدعم 

النفسي لنزالء السجون 

مبا يزيد لديهم قيم 

ة ويشمل املواطنة الصاحل

توعية من خالل سلسلة 

 حماضرات وندوات
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 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص التفصيلياهلدف 

 واملشاريع البحثية

 

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات املستفيدين عدد تاريخ التنفيذ

      

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

اجلهة  مكان التنفيذ اجلهة املنفذة اهلدف العام املبادرة

 املستهدفة

اجلهة 

 املساندة

 وصف الربنامج التحققمؤشرات  فرتة التنفيذ

أسبوع األمن 

الفكري بوحدات 

خدمة اجملتمع 

 بالكليات

نشر الوعي مبفهوم األمن 

الفكري لدى املعنيني 

بالكليات وأفراد اجملتمع 

 احمللي

عمادة خدمة 

 –اجملتمع 

وحدات 

خدمة 

اجملتمع 

 بالكليات

كليات اجلامعة 

ومراكز التدريب 

 النسوية

أفراد 

اجملتمع 

وطالب 

وطالبات 

 اجلامعة 

وحدات 

خدمة 

اجملتمع 

 بالكليات

ربيع أول 

1440 

( 13مشاركة )

وحدة خدمة 

جمتمع من 

 –الكليات 

صدور تقرير عن 

 فعاليات األسبوع 

برنامج ومعرض حول 

نشر الوعي باألمن 

الفكري تشارك فيه 

 كليات اجلامعة
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 تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدي الطلبة ومنسوبي اجلامعة اهلدف التفصيلي

 

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات املستفيدينعدد  تاريخ التنفيذ

      

 

 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

اجلهة  مكان التنفيذ اجلهة املنفذة اهلدف العام املبادرة م

 املستهدفة

اجلهة 

 املساندة

 وصف الربنامج مؤشرات التحقق فرتة التنفيذ

  

19 

تنمية روح التطوع لدى  أسبوع قوة التطوع

طالب وطالبات ومنسوبي 

 اجلامعة

عمادة خدمة 

 –اجملتمع 

وحدات 

خدمة 

اجملتمع 

 بالكليات

كليات اجلامعة 

ومراكز التدريب 

 النسوية

أفراد 

اجملتمع 

وطالب 

وطالبات 

 اجلامعة 

العمادة 

بالتعاون 

مع 

اجلمعيات 

املعنية 

بربامج 

 التطوع

ربيع ثان 

1440 

( 13مشاركة )

وحدة خدمة 

جمتمع من 

 –الكليات 

صدور تقرير عن 

 فعاليات األسبوع 

ورش عمل بالكليات 

ومعرض حول قيمة 

 التطوع 
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 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية سابعاهلدف االسرتاتيجي ال

قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية  دمج -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

جائزة جامعة اجملمعة 

 خلدمة اجملتمع

حتقيق التنافسية بني 

أفراد اجملتمع  املعنيني من

الداخلي واخلارجي 

باجلامعة يف جمال خدمة 

 اجملتمع

من األسبوع 

اخلامس بالفصل 

الدراسي األول 

وحتى األسبوع 

العاشر من الفصل 

 الثاني

قسم الربامج 

 اجملتمعية 

زيادة نسبة 

املشاركني يف حماور 

( %20اجلائزة بواقع )

عن النسخة األوىل 

 للجائزة

استطالع آراء 

ين من املستفيد

 املبادرة

   

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 دمج قضايا التنمية املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية -االسهام يف احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للمجتمع  اهلدف التفصيلي

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

تنمية الوعي الرتاثي لدى  أسبوع تراث سدير 

 طالب جامعة اجملمعة

 ومنسوبيها

قسم الربامج  1440مجاد األول 

اجملتمعية  

بالتعاون مع 

وحدات خدمة 

 اجملتمع 

مشاركة مجيع 

وحدات خدمة 

 اجملتمع بالكليات

استطالع آراء 

املستفيدين من 

 املبادرة

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 آلية التقويم النجاحمؤشرات  املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

إنشاء املعرض الطيب 

 الصحي جبامعة اجملمعة

نشر الوعي الصحي 

 والطيب لدى أفراد اجملتمع

مستمر طوال العام 

1440 

قسم الربامج 

 اجملتمعية

إنشاء املعرض  

 وانطالق فعالياته

 التقارير الدورية 

   

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق املؤشراتحتقيق  عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

برنامج مهارات تقنية 

 متقدم( -املعلومات )مبتدئ

 

تأهيل املتدربني الجتياز 

اختبارات مهارات تقنية 

 متقدم( -املعلومات )مبتدئ

(CIT) 

وفق اكتمال 

 اجملموعات

وحدة 

االختبارات 

 الدولية

نتائج املتدربني 

 واستالم الشهادة

 نتائج االختبارات

 نتائج رضا املستفيد

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 



 

 

20 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

تنفيذ اختبارات مهارات 

 -تقنية املعلومات )مبتدئ

 متقدم(

 

رفع كفاءة وقدرة 

املتقدمني للدورة يف جمال 

 تقنية املعلومات

وفق اكتمال 

 اجملموعات

وحدة 

االختبارات 

 الدولية

نتائج املتدربني 

 واستالم الشهادة

 االختباراتنتائج 

 نتائج رضا املستفيد

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

برنامج التأهيل الجتياز 

يف اللغة   IELTSاختبار 

 اإلجنليزية 

 

تأهيل املتدربني الجتياز 

يف اللغة   IELTSاختبار 

 اإلجنليزية 

 

وفق اكتمال 

 اجملموعات

وحدة 

االختبارات 

 الدولية

نتائج املتدربني 

 واستالم الشهادة

 نتائج االختبارات

 نتائج رضا املستفيد

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق املؤشراتحتقيق  عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 تنفيذ اختبارات اآليليتس 

 

رفع كفاءة وقدرة 

 املتقدمني 

وفق اكتمال 

 اجملموعات

وحدة 

االختبارات 

 الدولية

املتدربني نتائج 

 واستالم الشهادة

 نتائج االختبارات

 نتائج رضا املستفيد

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 والشراكة اجملتمعيةتعزيز املسؤولية  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

برنامج اللغة اإلجنليزية 

 متعدد املستويات

 

إكساب املتدربني مهارات 

 اللغة اإلجنليزية

 

وفق اكتمال 

 اجملموعات

وحدة االختبارات 

الدولية والكليات 

 املعنية

نتائج املتدربني 

 واستالم الشهادة

 نتائج االختبارات

 نتائج رضا املستفيد

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات املستفيدينعدد  تاريخ التنفيذ
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 والفعاليات مبركز التدريب اجملتمعي النسوي ثانيًا: الربامج التدريبية 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة وكيلة شؤون الطالبات بالعمادة
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جمتمعية وتدريبية من خالل مراكز التدريب اجملتمعي النسوي باجملمعة والزلفي، متسقة يف هذه تسعى عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر لتقديم برامج          

 ، وملبية الحتياج النساء يف اجملتمع احمللي مبا حيقق التنمية املستدامة.2030الربامج مع رؤية اململكة العربية السعودية 

ام الطالبات حرصها على توسيع تلك الربامج باالستثمار األمثل للطاقات البشرية يف اجلامعة ويف وتعكس خطة الربامج اجملتمعية والتدريبية يف العمادة ألقس 

ة ورسالتها األساسية مؤسسات اجملتمع املختلفة، وتنميتها مبا يتفق مع تطلعات الوطن يف اإلنسان السعودي يف ظل التحديات املعاصرة؛ ومبا حيقق أهداف اجلامع

 ة براجمها لتخدم بنات الوطن وأطفاله يف شتى اجملاالت، وحتقق التميز اجملتمعي بإذن اهلل.بالتميز يف أدائها وجود

  

 اجملتمع والتعليم املستمروكيلة عمادة خدمة                                                                                                                                                        

 ألقسام الطالبات

 د/ مها بنت إبراهيم بن حممد الكلثم
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 تقويم تنفيذ الربنامج 

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 القطاعني احلكومي واخلاصوتفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية  اهلدف التفصيلي

السنوية للشراكة والتعاون مع  عدد الربامج -ي مستوي التعاون بني اجلامعة والقطاع احلكوم املؤشرات

 مؤسسات اجملتمع والقطاع احلكومي

 

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح اجلهة املسؤولة النطاق الزمين اهلدف العام املبادرة

  

شراكة جمتمعية بني جامعة 

 اجملمعة واهلالل األمحر السعودي 

تفعيل التعاون يف 

جمال خدمة 

 اجملتمع .

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

 

نتائج رضا 

 املستفيدة
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 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص. - اهلدف التفصيلي

الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع  عدد -مستوي التعاون بني اجلامعة والقطاع احلكومي  املؤشرات

 عدد املستفيدين من الربامج- احلكومي

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف  املبادرة

شراكة جمتمعية بني 

جامعة اجملمعة 

 ومدارس التعليم العام

تفعيل التعاون 

احمللي يف جمال 

 خدمة اجملتمع.

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

 واملستفيدين من الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 ** تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م
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 ** تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

 أساسيات يف إدارة األموال

 

 

أساسيات إدارة تعلم 

األموال والدخل 

واملصاريف واألصول 

 وااللتزامات.

 

طوال العام مع 

اكتمال 

 االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

 

 نتائج رضا املستفيدة

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع- اهلدف التفصيلي

 التعليم املستمرمستوي رضا املستفيدين من برامج -معدل النمو يف اعداد املسجلني يف برامج التعليم املستمر املؤشرات
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 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

كيف أتقن دراسة 

 اجلدوى 

 املهارات املشاركني إكساب

جناز إل الالزمة األساسية

 مشروعهم اخلاص.

 

  

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز 

التدريب 

اجملتمعي 

 باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين 

 من الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 ** تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات واحللولالعوائق  نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 ضوء احتياجات اجملتمعتطوير برامج التعليم املستمر يف - اهلدف التفصيلي

 مستوي رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر-معدل النمو يف اعداد املسجلني يف برامج التعليم املستمر املؤشرات
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 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

كيف أصبح 

 شخص ريادي

 

التعرف على مهام 

 ومهارات رائد األعمال.

 

طوال العام مع اكتمال 

 االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني واملستفيدين 

 من الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 ** تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع- اهلدف التفصيلي

 التعليم املستمرمستوي رضا املستفيدين من برامج -معدل النمو يف اعداد املسجلني يف برامج التعليم املستمر املؤشرات
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 **

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات واحللولالعوائق  نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 احتياجات اجملتمعتطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء - اهلدف التفصيلي

 مستوي رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر-معدل النمو يف اعداد املسجلني يف برامج التعليم املستمر املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

أساليب  على التعرف  فنون التفاوض

 ومهارات املفاوض الناجح 

  

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 ** تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تمعتطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجمل- اهلدف التفصيلي

 رالتعليم املستمستفيدين من برامج مستوي رضا امل-ستمرمعدل النمو يف اعداد املسجلني يف برامج التعليم امل املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

عرض للقانون  خمتصر القانون التجاري 

التجاري كاماًل 

 وفهم تفاصيله 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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تقويم   **

 تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 ضوء احتياجات اجملتمع تطوير برامج التعليم املستمر يف- اهلدف التفصيلي

 مستوي رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر-معدل النمو يف اعداد املسجلني يف برامج التعليم املستمر املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

تعزيز القيم األخالقية  مهارات العالقات العامة 

 يف التعامل مع االخرين 

 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة
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 ** تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

كيف تبدأ مشروعك 

 الصغري 

 املشاركني تزويد.

 واملبادئ باألسس

ألنشاء مشروع  الالزمة

 جتاري او اجتماعي.

 

  

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع- اهلدف التفصيلي

 مستوي رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر-التعليم املستمرمعدل النمو يف اعداد املسجلني يف برامج  املؤشرات
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 **                   

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين التنفيذتاريخ  م

       

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع- اهلدف التفصيلي

 مستوي رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر-معدل النمو يف اعداد املسجلني يف برامج التعليم املستمر املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

التعرف على طريقه  صناعة اهلوية التجارية 

بناء اهلوية والعالمة 

 التجارية.

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

اجملتمعي 

 باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 ** تقويم تنفيذ الربنامج                      

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع- اهلدف التفصيلي

 مستوي رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر-يف برامج التعليم املستمرمعدل النمو يف اعداد املسجلني  املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

إدارة وتسويق الفعاليات 

 والربامج 

  

إكساب املشاركني 

املعرفة مببادئ 

 التسويق .

  

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة
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 ** تقويم تنفيذ الربنامج                      

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية االسرتاتيجي السابعاهلدف   

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع اهلدف التفصيلي

معدل النمو يف أعداد  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص  املؤشرات

 مستوى رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر  –املسجلني بربامج التعليم املستمر 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

تنمية املهارات القيادية  

 واإلدارية 

 

التعرف علـى أنواع 

القيادة ومهاراتها 

 العامة.

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة
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 **

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

  

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع  

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع اهلدف التفصيلي

معدل النمو يف أعداد  –عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص  املؤشرات

 مستوى رضا املستفيدين من برامج التعليم املستمر  –املسجلني بربامج التعليم املستمر 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

مهارات السكرتارية  

 االبداعية

 

التعرف على عامل 

السكرتارية ) 

 مفاهيم ومهارات ( 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 باجملمعةاجملتمعي 

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 املسؤولية والشراكة اجملتمعيةتعزيز  اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 
  

 

 النطاق الزمين آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

  

 االرشفة االلكرتونية 

 أن يتعلم املشاركون

كيفية االبداع يف 

 األرشفة االلكرتونية

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز 

التدريب 

اجملتمعي 

 باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين 

 من الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 األول الدراسي الفصل

 تقويم تنفيذ الربنامج** 

 ملحوظات العوائق واحللول التحققنسبة  حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

التعرف على   مبادئ التسويق

املبادئ األساسية 

 يف التسويق 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 تقويم تنفيذ الربنامج** 

 

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات املستفيدينعدد  تاريخ التنفيذ
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 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

صناعة املشاريع  

 والتخطيط هلا 

التعرف على هيكل 

املشروع وختطيطه 

 وفق االحتياج.

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 رضا املستفيدةنتائج 

 

 تقويم تنفيذ الربنامج** 

 

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي
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 تقويم تنفيذ الربنامج** 

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية سابعاهلدف االسرتاتيجي ال

 احلكومي واخلاص اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعنيتفعيل الشراكة  اهلدف التفصيلي

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

فن االتكيت  

 الوظيفي 

 تإيضاح مسؤوليا

املدير واملوظف 

 وحقوقهم 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 تقويم تنفيذ الربنامج   

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع التفصيلياهلدف 

 عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

مهام التعرف على  التميز يف العمل اإلداري 

اكل قطاع داخل 

 املنظمة

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع اهلدف التفصيلي

 عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص املؤشرات

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة الزمينالنطاق  األهداف املبادرة

 

 إدارة االزمات

اطالع املشاركني على 

فن التعامل مع االزمات 

اإلدارية وطرق الوقاية 

 منها 

  

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تمعتطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجمل اهلدف التفصيلي

 جملتمع والقطاع اخلاصالربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اعدد  املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

 

 إدارة ضغوط العمل 

متكني املشاركني من 

اختاذ قراراتهم بثقة 

وإدارة الضغوط اليت 

 تواجههم يف العمل 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول التحققنسبة  حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 املسؤولية والشراكة اجملتمعيةتعزيز  اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تمعتطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجمل اهلدف التفصيلي

 جملتمع والقطاع اخلاصعدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات ا املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

توضيح مفهوم خدمة  خدمة العمالء املتميزة

 العمالء 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

اجملتمعي 

 باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع اهلدف التفصيلي

 عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

التعرف على أنواع  إدارة فرق العمل 

فرق العمل ومهام 

واحتياجات كل 

 فريق 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 املستفيدةنتائج رضا 
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 تقويم تنفيذ الربنامج      

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 معاجملتتطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات  اهلدف التفصيلي

 جملتمع والقطاع اخلاصعدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات ا املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

كتابة السرية الذاتية 

 واملقابلة الشخصية 

التعريف بطريقة 

ة كتابة السرية الذاتي

 وتقدميها . 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 ةنتائج رضا املستفيد
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 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

تعريف املشاركني مبفهوم  إدارة الوقت 

إدارة الوقت وأهميته 

البالغة لتحقيق األهداف 

 الشخصية والنجاح .

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 

 

 

 اهلدف االسرتاتيجي السابع

 

 

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية

 تمعتطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجمل اهلدف التفصيلي

 جملتمع والقطاع اخلاصعدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات ا املؤشرات



 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع اهلدف التفصيلي

 الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص عدد املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

 

 قيادة التغيري

تعريف املشاركني 

بأهمية قيادة التغيري 

على ضوء التطورات 

 الراهنة يف بيئة العمل 

 

طوال العام مع 

 االعداداكتمال 

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة



 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات املستفيدينعدد  تاريخ التنفيذ م

       

 

 املسؤولية والشراكة اجملتمعيةتعزيز  اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص املؤشرات

 األهداف املبادرة
 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين

 صناعة الرؤية الشخصية  التخطيط الشخصي  

 رسم الغايات  أهمية

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

 امجواملستفيدين من الربن

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصعدد الربامج السنوية  املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

 التعرف على أمناط التعلم. احلصة التفاعلية

حتديد الفروقات بني 

االسرتاتيجية والوسيلة 

 .التعليمية

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 املسؤولية والشراكة اجملتمعيةتعزيز  اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص املؤشرات

 آلية التقويم النجاحمؤشرات  املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

شرح كيفية استخدام  أدوات قوقل درايف

 .موقع قوقل درايف

معرفة استخدام 

تطبيقات قوقل درايف 

 يف التعليم

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق املؤشرات حتقيق عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

 التخطيط االسرتاتيجي 

 )الشخصي(

بإستخدام أدوات 

 الكوتشنج

استكشاف القيم العليا 

لكل متدربة واليت من 

خالهلا ستستخرج رؤيتها 

 ورسالتها.

 .األهداف الشخصيةوضع 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

 واملستفيدين من الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 

 

 

 اهلدف االسرتاتيجي السابع

 

 

 

 املسؤولية والشراكة اجملتمعيةتعزيز 

 القطاعني احلكومي واخلاصوتفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية  اهلدف التفصيلي

 جملتمع والقطاع اخلاصعدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات ا املؤشرات



 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

االستبيان  دورة

  احملرتف

شرح مراحل انشاء 

وتصميم االستبيانات 

على أدوات قوقل 

 .درايف

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 اهلدف االسرتاتيجي السابع               

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاصعدد الربامج السنوية  املؤشرات



 

 

56 

 

 

 

 

   

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

تنمية مهارات  صناعة النجاحدورة 

التفكري اإلبداعي 

يف وضع قواعد 

 النجاح 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 اهلدف االسرتاتيجي السابع

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية

 القطاعني احلكومي واخلاصوتفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية  اهلدف التفصيلي

 جملتمع والقطاع اخلاصعدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات ا املؤشرات



 

 

57 

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص اهلدف التفصيلي

 اجملتمع والقطاع اخلاصعدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات  املؤشرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

دورة الوعي املالي 

 وثقافة االدخار

سهم تمعرفة املفاهيم اليت 

 ي يف حتقيق الوعي املال

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة



 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول التحققنسبة  حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع               

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص التفصيلياهلدف 

 عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

التعرف على أساليب  التعليميةاملنصات 

ادارة املنصات 

 التعليمية.

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني واملستفيدين 

 من الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية ي السابعاهلدف االسرتاتيج             

 القطاعني احلكومي واخلاصوتفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية  اهلدف التفصيلي

 تمع والقطاع اخلاصمؤسسات اجملعدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع  املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

أساسيات الرسم 

 بالفحم والزييت

اكتساب مهارة الرسم 

 بالفحم والزيت

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

من واملستفيدين 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية ي السابعاهلدف االسرتاتيج             

 القطاعني احلكومي واخلاصوالشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية تفعيل  اهلدف التفصيلي

 جملتمع والقطاع اخلاصعدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات ا املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

االبداع يف رياض 

 األطفال

ع مهارات االبداتنمية 

ملعلمات رياض 

 األطفال

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 ةنتائج رضا املستفيد



 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية جي السابعاهلدف االسرتاتي              

 القطاعني احلكومي واخلاصوتفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية  اهلدف التفصيلي

 والقطاع اخلاصجملتمع عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات ا املؤشرات

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

كيفية حتديد  أساسيات امليك اب

األندرتون وأنواع 

 البشرة .

تعلم إخفاء العيوب 

 باحرتافية.

 

طوال العام مع اكتمال 

 االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة



 

 

62 

 
 

 

 

 

 

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

النهوض بالفتاة  أصبحت آنسة

جمتمعيا من خالل 

تنمية املهارات يف 

 اجملاالت املختلفة

 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع              

 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص التفصيلياهلدف 

 عدد الربامج السنوية للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجملتمع والقطاع اخلاص املؤشرات
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 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ م

       

 

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية يجي السابعاهلدف االسرتات               

 القطاعني احلكومي واخلاصوتفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية  اهلدف التفصيلي

 جملتمع والقطاع اخلاصوالتعاون مع مؤسسات اعدد الربامج السنوية للشراكة  املؤشرات

 

 

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤولة اجلهة النطاق الزمين األهداف املبادرة

تعريف الفتيات   فن االتيكيت

مبفاهيم وأساسيات فن 

 االتيكيت

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 اجملتمعي باجملمعة

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

 نتائج رضا املستفيدة
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 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

أساسيات اللغة دورة 

  االجنليزية للمبتدئني

حتسني املستوى العام 

للمتدربة يف اللغة 

االجنليزية واكتساب 

 مهارات احملادثة

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 اجملتمعيةتعزيز املسؤولية والشراكة  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية
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 اجملال

 

 الربامج اجملتمعية

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -اخلاص تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و   اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 دورة البحث عن وضيفة 

معرفة الطرق الصحيحة 

للبحث عن الوظيفة 

 املناسية  

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

التدريب مركز 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 املسؤولية والشراكة اجملتمعيةتعزيز  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 التقويمآلية  مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

تطوير الذات وبناء 

 الشخصية 

التفكري التعرف على طرق 

 إجيابيًا

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

      

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول التحقق نسبة حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

مهارات السكرتارية 

 الحديثة 

هام التعرف على م

 السكرتارية وأنواعها 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

   

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 اجملال

 

 الربامج اجملتمعية

 والشراكة اجملتمعيةتعزيز املسؤولية  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 برنامج نور 

إكساب املتدربات 

مهارات التعامل مع برنامج 

 نور

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج        

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 اجملال

 

 الربامج اجملتمعية

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

اليوم الوطني جلسة 

 شعبية

إكساب احلضور بعض 

 قيم الوالء واملواطنة

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

          

 تقويم تنفيذ الربنامج 

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 اجملال

 

 الربامج اجملتمعية

 والشراكة اجملتمعيةتعزيز املسؤولية  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 مشاكل النطق والتأتأة 

إكساب املتدربات 

التعامل مع  مهارات 

مشاكل النطق لدى 

 األبناء

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

            

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 اجملال

 

 الربامج اجملتمعية

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

الخياطة التأسيسية 

 اإلحترافية  

إكساب املتدربات 

مهارات اخلياطة 

 التأسيسية االحرتافية

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

              

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 اجملال

 

 الربامج اجملتمعية

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية االسرتاتيجي السابعاهلدف 

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح ؤولاملس النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 فن القيادة في زمن متغير 

فهوم مب تعريف املتدربات

 ومهاراتهاالقيادة 

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

                         

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 اجملال

 

 الربامج اجملتمعية

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

أساسيات اللغة االنجليزية 

 للصغار 

روف احلتعليم االطفال 

وبعض اجلمل باللغة 

 االجنليزية 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

                

 تقويم تنفيذ الربنامج                    

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق املؤشراتحتقيق  عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

أساسيات اللغة االنجليزية 

 للكبار 

تعلم على الطريقة املثلى يف 

 توظيف احلروف واملصطلحات

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

                  

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية االسرتاتيجي السابعاهلدف 

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 أساسيات الكاشير

تعليم موظفات احملالت 

التجارية كيفية التعامل 

 مع العمالء

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

               

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 من السيبرانيدورة األ
لتعرف على ماهية االمن ا

 السيرباني

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

               

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

ادخال البيانات ومعالجة 

 النصوص

التدرب على مهارات لوحة 

 املفاتيح بطريقة اللمس

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

التدريب مركز 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

                  

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية السابعاهلدف االسرتاتيجي 

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم النجاحمؤشرات  املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 تصميم الديكور 
إكساب املتدربات بعض 

 مهارات الديكور

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

                    

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

79 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 تعلم التريكو والكوروشية 
إكساب املتدربات بعض 

 الرتيكو  مهارات

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج            

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

80 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 والشراكة اجملتمعيةتعزيز املسؤولية  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 تعلم المكياجفن 
إكساب املتدربات بعض 

 مهارات فن املكياج 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج           

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

81 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

تشتت االنتباه وفرط 

 الحركة

كيفية التعرف على 

التعامل مع فرط حركة 

 الطفل

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج             

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

82 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 املسؤولية والشراكة اجملتمعيةتعزيز  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 التقويمآلية  مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

نادى المحادثة باللغة 

 االنجليزي

تعلم الطريقة الصحيحة لبناء 

 اإلجنليزية وتركيب اجلمل

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

83 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 كترونية لالتجارة اال

العمل التعرف على طرق 

 كرتونية عن بعدلبالتجارة اال

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

 مركز التدريب

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

84 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 والشراكة اجملتمعيةتعزيز املسؤولية  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

مهارات المدرب 

 المحترف

إكساب املتدربات بعض 

 مهارات املدرب احملرتف

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

85 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

حل المشاكل واتخاذ 

 القرار 

التعرف على أسلوب حل 

املشكالت وبعض 

 مهارات اختاذ القرار

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

86 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 املسؤولية والشراكة اجملتمعيةتعزيز  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 التقويمآلية  مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 صعوبات تعلم 
التعرف على بعض  

 أسباب صعوبات تعلم

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

   

 تقويم تنفيذ الربنامج

 ملحوظات واحللولالعوائق  نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

87 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

االسعافات االولية 

 ومكافحة الخطر 

إكساب املتدربات بعض 

 مهارات اإلسعافات األولية

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

التدريب  مركز

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

  

 تقويم تنفيذ الربنامج 

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

88 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 املسؤولية والشراكة اجملتمعيةتعزيز  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 التقويمآلية  مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

مهارات الكتابة باللغة 

 االنجليزية 

إكساب املتدربات بعض 

مهارات الكتابة باللغة 

 اإلجنليزية 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

  

 تقويم تنفيذ الربنامج 

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات املستفيدينعدد  تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

89 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 لغة الجسد
تعريف املتدربات بلغة اجلسد 

 وآليات التواصل من خالهلا

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

90 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 اجملتمعيةتعزيز املسؤولية والشراكة  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 التربية المثالية لالبناء 

التعرف على طرق جديدة 

يف التعامل املثالي مع 

  األبناء

 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

  

 تقويم تنفيذ الربنامج 

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق املؤشراتحتقيق  عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

91 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

العادات العشر لشخصية 

 الناجحة 

معرفة املهارات املطلوبة 

 لتحقيق السعادة والرضاء

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

التدريب مركز 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

92 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 املسؤولية والشراكة اجملتمعيةتعزيز  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 التقويمآلية  مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

كيفية التعامل مع 

 المراهقين 

هم مشاكل التعرف على أ

وبعض طرق التعامل  املراهقني

 معها

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

  

 تقويم تنفيذ الربنامج 

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

93 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 عداد السيرة الذاتية إ
إكساب املتدربات مهارة 

 كتابة السرية الذاتية

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

94 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 والشراكة اجملتمعيةتعزيز املسؤولية  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

ايجابيات وسلبيات 

المواقع التواصل 

 االجتماعية 

التعرف على إجيابيات 

وسلبيات مواقع التواصل 

 االجتماعي

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات املستفيدينعدد  تاريخ التنفيذ

      

 

 



 

 

95 

 الربامج اجملتمعية اجملال

 تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  - تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 التميز في االداء
بعض  التعرف على

 يف األداء  مقاييس التميز

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

املسجلني عدد 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق حتقيق املؤشرات عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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 الربامج اجملتمعية اجملال

 اجملتمعيةتعزيز املسؤولية والشراكة  اهلدف االسرتاتيجي السابع

دمج قضايا التنمية  -تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي و  اخلاص  اهلدف التفصيلي

 املستدامة يف  الربامج التعليمية واملشاريع البحثية

 آلية التقويم مؤشرات النجاح املسؤول النطاق الزمين اهلدف العام  املبادرة

 تحسين الذاكرة 

إكساب املتدربات بعض 

تدريب العقل على  مهارات 

  الرتكيز وترتيب االفكار 

طوال العام مع 

 اكتمال االعداد

مركز التدريب 

 بالزلفي

عدد املسجلني 

واملستفيدين من 

 الربنامج

  

نتائج رضا 

 املستفيدة

 

 تقويم تنفيذ الربنامج  

 ملحوظات العوائق واحللول نسبة التحقق املؤشراتحتقيق  عدد املستفيدين تاريخ التنفيذ
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