مبادرات جمتمعية تستهدف طالب ومنسوبي إدارة التعليم باجملمعة
(رؤية مقرتحة للتنفيذ)

رؤية وكالة الربامج

م

اسم املبادرة

اهلدف من التنفيذ

آلية التنفيذ

تطوير مهارات الحاسب اآللي

دورات مجانية لطالب

مسؤوليات عمادة خدمة اجملتمع

مسؤوليات إدارة التعليم
اجملتمعية

 -1اعتماد الخطة الزمنية المرفوعة
من إدارات التعليم

 -1إعداد خطة مجدولة لزيارات
المدارس ورفعها للعمادة

برامج تدريبية لطالب المدارس
واإلنترنت لدى طالب المدارس

المدارس من خالل حافلة  -2توفير حافلة التدريب والتعليم

 -2متابعة تسجيل المدارس
مجانا

على مهارات الحاسب اآللي
التابعة إلدارة التربية والتعليم

التدريب والتعليم

بالمجمعة

اإللكتروني المجتمعي

اإللكتروني المجتمعي

لطلب الحافلة من على

 -3توفير المدرب

البوابة اإللكترونية للعمادة

 -4إصدار شهادات التدريب

وفق الخطة المعتمدة

واإلنترنت

 -5دعم المسابقة بمبلغ 10000

 -3وضع تصور المسابقة
رعاية العمادة

رعاية الطالب والدارسين
تحفيز المبدعين بما يساهم برفع
1

دعم مسابقة للمبتكرين

لاير

 -4التعميم على المدارس
للمسابقة بمبلغ

والمعلمين والمشرفين
مستوي كفاءتهم

والموهوبين

 -6المشاركة في تحكيم المسابقة

 -5تجهيز مقر المسابقة
 10000لاير

المتفوقين المبدعين .
 -7وضع معايير التغطية اإلعالمية

 -6التغطية اإلعالمية
-1الرفع للعمادة بطلب الزيارة محدد

 -1التنسيق مع الكليات والجهات
به الجهة المعنية وجدول مقترح

االستفادة من مرافق الجامعة
نقل خبرات الجامعة المختلفة من
2

المختلفة بما يخدم المدارس

المعنية داخل الجامعة بشأن
المختلفة

العاملين به.

للزيارة وخطتها وذلك فبل الزيارة
الزيارات
ب( )3أسابيع على األقل

والطالب.
 -2اعتماد الجدول الزمني للزيارات

رؤية وكالة الربامج

م

اسم املبادرة

اهلدف من التنفيذ

فن التعامل مع طالب التربية

نقل مهارة التدريب الميداني

آلية التنفيذ

مسؤوليات عمادة خدمة اجملتمع

مسؤوليات إدارة التعليم
اجملتمعية
-1اعداد قوائم بأسماء المستفيدين
التكلفة الفعلية
بالدورات

 -1توفير المحاضرين للدورات
دورتان تدريبيتان حول
3

-2إمداد العمادة بالخطة الزمنية
التدريبية

للتدريب الميداني بمعدل
الميدانية

للمتدرب

للطالب والمشرفين

(600لاير) تتحمل
المقترحة للتنفيذ قبل التنفيذ بشهر

-2اعداد الحقائب التدريبية
مرة كل فصل دراسي

العمادة  %50منها
على األقل
لتصبح ()300

-3تجهيز مقر التدريب
-3تكليف المتدربين خالل الفترة

رياال
الصباحية في أيام التدريب الصباحي
-1اعداد قوائم بأسماء المستفيدين
بالدورات

التكلفة الفعلية

 -1توفير المحاضرين
-2إمداد العمادة بالخطة الزمنية
4

طرق التدريس الحديثة

رفع قدرات المعلمين المحافظة

دورة تدريبية (10

 -2توفير مقرات التدريب

وتطويرهم في مجال طرق

ساعات) بمعدل دورة كل

 -3قياس جودة التدريب

التدريس الحديثة

فصل دراسي

للمتدرب

المقترحة للتنفيذ قبل التنفيذ بشهر

(800لاير) تتحمل

على األقل

العمادة  %50منها

 -4طباعة شهادات الحضور
-3تكليف المتدربين خالل الفترة
الصباحية في أيام التدريب الصباحي

لتصبح ()400
رياال

رؤية وكالة الربامج

م

اسم املبادرة

اهلدف من التنفيذ

مراجعة وتدقيق الحقائب

مراجعة الحقيبة التدريبية

التدريبية

واعدادها بطريقه احترافية

آلية التنفيذ

مسؤوليات عمادة خدمة اجملتمع

مسؤوليات إدارة التعليم
اجملتمعية
تكلفة مراجعة

تحكيم وضبط الحقائب
الحقيبة 1500

 -1تحكيم الحقائب

-1إمداد العمادة بالحقائب التدريبية

 -2ضبط الحقائب ومراجعتها وفق

المطلوب تحكيمها وضبطها

لاير تتحمل العمادة

المعايير العالمية إلعداد الحقائب

-2إجراء التعديالت التي يطلبها

 %50منها لتصبح

التدريبية

المحكمين

التدريبية الخاصة ببرامج
إدارة التعليم وفق

5

المعايير العالمية إلعداد
( )750رياال

الحقائب التدريبية
للحقيبة.
دورة مجانا
-1اعداد قوائم بأسماء المستفيدين
ودورتان مخفضتان
بالدورات
التكلفة الفعلية

 4دورات تدريبية
-2إمداد العمادة بالخطة الزمنية
تطوير المدربين والمشرفين

بمعدل دورتين كل فصل

 -1تجهيز برنامج اعداد المدربين

إقامة دورات اعداد المدربين
6

للمتدرب 1500
المقترحة للتنفيذ قبل التنفيذ بشهر

ونقل خبرات الجامعة لكوادر

دراسي بمعدل 10

 -2توفير المحاضرين

للمشرفين التربويين

لاير تتحمل العمادة
على األقل

ادارة التعليم

ساعات للدورة بمقرات

 %50منها لتصبح

 -3تجهيز مقر التدريب
-3تكليف المتدربين خالل الفترة

( )750رياال

الجامعة
الصباحية في أيام التدريب الصباحي

رؤية وكالة الربامج

م

اسم املبادرة

اهلدف من التنفيذ

آلية التنفيذ

مسؤوليات إدارة التعليم

مسؤوليات عمادة خدمة اجملتمع

اجملتمعية
تدريب الطالب على المهارات

-1تجهيز برنامج اعداد القدرات

-1اعداد قوائم بأسماء المستفيدين

دورات جماهيرية

العامة والتحصيلي

بالدورات

مخفضة للطالب

-2توفير المحاضرين

-2التنسيق بمواعيد الدورات مع

تكلفة الطالب 75

-3تجهيز مقر التدريب

العمادة

تدريب طالب المرحلة الثانوية
7

األساسية إلختبار القدرات

دورة تدريبية بمعدل

وكيفية التعامل مع أسئلة الجزء

دورة كل فصل دراسي

على اختبار القدرات العامة
والتحصيلي
الكمي واللفظي

رياال

 -1توفير مبلغ الرعاية
-1التخطيط والتنفيذ للمعرض

دعم برامج القسم بإقامة
توعية المجتمع والطالب
8

إعداد معرض توعوي

 -2اعتماد التصاميم والبروشورات

المعارض اإلرشادية
بالمخاطر التي تحيط بهم

إرشادي

رعاية المعرض

-2عرض المواد اإلعالمية الخاصة

بمبلغ ()10000

بالمعرض العتمادها من العمادة

لاير

التي تقترحها إدارة التعليم

والتوعوية
 -3المشاركة في التغطية اإلعالمية

-1اعداد قوائم بأسماء المستفيدين
بالدورات

اعداد المرشد الطالبي ليتولى

دورة مجانا
ودورتان مخفضتان

-1تجهيز برنامج اعداد القدرات
تدريب الطالب داخل المدرسة

عدد  2ورش عمل بمعدل

تدريب المرشدين في مجال
9

-2إمداد العمادة بالخطة الزمنية

التكلفة الفعلية

العامة والتحصيلي
على المهارات األساسية الختبار

ورشة كل بداية فصل

اختبار القدرات والتحصيلي

المقترحة للتنفيذ قبل التنفيذ بشهر

للمتدرب 1000

-2توفير المحاضرين
القدرات وكيفية التعامل مع

دراسي

على األقل

لاير تتحمل العمادة

-3تكليف المتدربين خالل الفترة

 %50منها لتصبح

-3تجهيز مقر التدريب
أسئلة الجزء الكمي واللفظي

الصباحية في أيام التدريب الصباحي

( )500رياال

