


دلـــيـــــل الــدورات والـــبرامــــج ١٤٣٥ هـ  ١ |   
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خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدا9 بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه ا9



   | ٣ 

صاحب السمو الملكي 
اFمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي 
اFمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود
وليV وليِّ العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء



٤ |

صاحب السمو الملكي 
اFمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة عسير



   | ٥ 

معالي وزير التعليم العالي 
الدكتور خالد بن محمد بن عبد العزيز العنقري

معالي مدير جامعة الملك خالد
اFستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود



٦ |

المحتويات



   | ٧ 

كلمة عميد
عمادة خدمة المجتمــع
والتعــــلــيم المــستــــمــر

رؤيــــة و رســـالـــة عـــمـــادة
خـــــدمــــة الــــمــــجــتــــمــــــع
والتعــــلــيم المــستـــــمــر

الــــدورات والبرامج 
التـــي تــقـــــدمـــهـا 

عمــــادة خدمة المجتمع
والتعــــلــيم المــستـــــمــر

٨١٠١٥٤٥
الــــدورات والبرامج 
التـــي تــقـــــدمـــهـا 

عــــمادة خدمة المجتمع
والتعــــلــيم المــستــــــمــر
مــــــن خـــــــالل الــكـليــــات



٨ |

كـــلمة
عمـــيد عـمـادة خــدمة الـمـجـتـمـع

والـتـعـــــلـيـم الــمــــســتــمـر



   | ٩ 

احلمد F  رب العاملني والصالة والسالم على أشرف ا7نبياء واملرسلني 
نبينا Pمد وعلى آله وصحبه أجمعني.. وبعد :

وتساهم  املتميزة،  السعودية  اجلامعات  من  خالد  امللك  جامعة  تعد 
اليقتصر  إذا  قدراته،  وحتسني  اجملتمع،  وتطوير  تنمية   k رئيس  بدور 
الوظيفة   pإ ميتد  بل  فحسب،  والبحثي  ا7كادميي  النشاط  على  دورها 
خالل  من  استطاعت  حيث  اجملتمع،  خدمة   : وهي  للجامعة،  الثالثة 
وبني  بينها  العالقة  تقوية  املستمر،  والتعليم  اجملتمع  خدمة  عمادة 
اجملتمع، وا�سهام k تقدمي العديد من اخلدمات املتميزة k شتى 

اجملاالت.
وحتتل ال�امج التدريبية العامة أو اخلاصة مساحة كب�ة من اس�اتيجية 
وهي  خالد  امللك  بجامعة  املستمر  والتعليم  اجملتمع  خدمة  عمادة 
ورفع  مهاراتهم  تنمية  بهدف  اجملتمع  أفراد  جلميع  موجهة  برامج 
معدالت ا7داء لديهم من خالل تدريبهم على ابراز املعارف املستخدمة 
 k ال تخصصه وتزويدهم بالتقنيات احلديثة التي تساعدهم� k كل

إجنازهم ل�عمال اخملتلفة.
ومؤسساته  اجملتمع  قدرات  تنمية   k العمادة  رسالة  من  وانطالق� 
كوادر  خالل  من  ملموس  إيجابي  أثر  ذات  نوعية  وبرامج  مبتكرة  بحلول 
اس�اتيجية  وشراكات  متطورة  وتقنيات  جاذبة  عمل  وبيئة  مؤهلة 
فاعلة، يسر عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر أن تضع خ�اتها 
التي  والفنية  البشرية  املوارد  وتنمية  تدريب  �ال   k وإمكاناتها 
وباقي  العليا  ا�دارة  بني  والتنسيق  االتصال،  فعالية  حتقيق  من  متكنهم 

إدارة   k املستخدمة  التقنية  أساليب  7حدث  وفق�  املنظمة  اجزاء 
ا7عمال، وإجنازها بصورة حتقق أهداف املنظمة.

أهمية  ندرك  املستمر  والتعليم  اجملتمع  خدمة  عمادة   k ونحن 
والتنموية  ا�دارية  ا7عمال  إجناح   k احمل�فة  التدريبية  ال�امج 
ولهذا  أهدافه؛  وتفعيل  أطيافه  بكافة  اجملتمع  إدارة   k والتطبيقية 
وفنيني  واستشاريني  مدربني  من  العمادة   k اخملتصون  قام  فقد 
وفق  املصممة  التدريبية  وحقائبها  ال�امج  من  �موعة  بإعداد 
والورش   العملية،  التطبيقات  من  العديد  واملتضمنة  علمية،  منهجية 

التطبيقية املستمدة من واقع العمل ا�داري للمشاركني.
السعي   k اجملتمع  مؤسسات  مع  االس�اتيجية  شراكاتنا  خالل  ومن 
إp تنمية املوارد البشرية سوف نحقق بإذن اF تعاp املزيد من فرص 
املوارد  وتطوير  وتأهيل  تنمية  على  مايساعد  كل  تقدمي   k النجاح 
اجملتمع  خدمة  أن   باعتبار  والتخصصات  اجملاالت  كافة   k البشرية 

والتعليم املستمر جزء أصيل من رسالة جامعة امللك خالد.
با�ضافة إp تقدمي بعض ال�امج والدورات التوعوية والتثقيفية للمجتمع 
�ان� بدون رسوم، إميان� من العمادة بدورها اخلالق k خدمة اجملتمع 
خدماتها  العمادة  تقدم  كما  بها،  املنوطة  ال�بوية  الرسالة  وحتقيق 

لطالب اجلامعة وطالباتها وكافة منسوبيها.

عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
د/ مــبارك بن سعـيد بن ناصـر حـمدان
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الــرؤيــــة والرســالــة



   | ١١ 

الشريك االس�اتيجــي فــي تنمـــية قدرات اجملتمع ومؤسساته 
بحـلــول اح�افية فاعلة.

بحلول  ومؤسساته  اجملتمع  قدرات  لتنمية  العمــادة  تســعـى 
كوادر  خالل  من  ملموس  ايجابي  أثر  ذات  نوعية  وبرامج  مبتكرة 
مؤهلة وبيئة عمل جاذبة وتقنيات متطورة وشراكات اس�اتيجية 

فاعلة.

عليها  واحلفاظ  بثها  على  تعمل  أساسية  بقيم  العمادة  تلتزم 
: k لتحقيق رؤيتها ورسالتها وتتمثل

الـــــــرؤية

الرسالة

 املـبادرةالقــــــيم 

روح 
الفــــريق 

احلرية
ا7كادميية

الـمـثـل 
ا7خــالقية
واملهنية

االنتـماء

التطوير 
املستمر 

ا�بـــداع 
واالبتكار

ا�نـجـــاز
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ـ

اFهداف االستراتيجية

       

 

  ١       حتلــيل احتياجات الشــرائح املستهـدفة وحتديــد أولوياتهــا 
        مــــن الــتــطـــويـــر.

 ٢       تطـــوير  وتقــديــم برامـــج نوعــــيـة للمساهمـــة فـــي نشـــر 

         املعـرفــة ا�نســانيــة.
٣      تطوير وتقدمي دراسات واستشارات متـخــصــصــة.

 ٤      حتــقـيـق رضا املستـفيديـن.  

 ٥       بنــــاء الشراكـات الفاعلة مع مؤسسات اجملتمع احلـيويـــة.

  ٦      تطـوير نظـام اجلـودة الشـــاملــة واالعــــتماد ا7كـــادميــي.
 ٧     تلبية احتياجات الطالب من الدورات التدريبية التخصصية.

 ٨     تطــوير نظـم وآلـيات تسـويقــيـة فاعـــلة.

  ٩      توفــــ� أحـــدث الـتقـــنيات والتجـهــيزات والـبيئة الـالزمــةلبيئة 
         تدريبية تعليمية خالقة.

١    استقطاب وتطــوير وحتــفـيز الكـوادر البـشـريـة. ٠
١    تطــــــــوير الـنـظــــــام ا�داري والـــمـــــــا¬. ١  

 ١٢    إيـــجـــــــاد مـــــوارد مــــــالـــية ثـــــابــــــــتـه .

١٣   تنمـــــــــية املــــــوارد املـــــالية لـلعــمادة. 
١٤   ضبط التكــاليـف التشغـــيلية لــــلعمـــادة.

١٥   إعداد القوى البشرية والقيادات الواعية.
 ١٦     استيفـاء متطلـبات اجلودة الشاملة واالعتــمـاد ا7كــاديـمــي.



   | ١٣ 

ـ
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دلـــيـــــل الــدورات والـــبرامــــج ١٤٣٥ هـ  ١٥ |   

الــــــدورات
والــبرامــج

التـــي تــقـــــدمـــهـا 
عمـــــادة خدمة المجتمع
والتعــــلــيم المــستـــــمــر
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عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٢٠ ساعة١٠ أيامبرنامج بداية (مقدمة k احلاسب ) ١ 

٦٠ ساعةشهر ونصفشهادة كام�دج الدولية ملهارات تقنية املعلومات " ١"+ االختبارات٢

١١٠ ساعةثالثة شهورشهادة كام�دج الدولية ملهارات تقنية املعلومات "٢"+ االختبارات ٣

٢٠ ساعة١٠ أياماختبارات شهادة كام�دج الدولية ملهارات تقنية املعلومات "٧مقررات " ٤

٢٠ ساعة١٠ أيامبرنامج نت (التعامل مع االن�نت)٥

١٠ ساعة٥ أيامبرنامج آمان (أمن املعلومات )٦

٤٠ ساعة٢٠ أيامبرنامج التدريب ا7ول k مهارات احلاسب ا²¬ ٧

٣٠ ساعة١٥ أيامبرنامج معالج النصوص ٨

٢٠ ساعة١٠ أيامبرنامج تواصل  (استخدام مواقع التواصل االجتماعية )٩

٣٠ ساعة١٥ أيام Pركات البحث (االستفادة من االن�نت k التعليم )١٠

٢٠ ساعة١٠ أيامبرنامج عروض (أنتاج العروض التوضيحية )١١

٢٠ ساعة١٠ أياممدخل k صيانة احلاسب ا²¬ ١٢

٢٠ ساعة١٠ أيامبرنامج "  شبكات "١٣

 ١٤ windows ١٥ساعة ٦أيام نظام التشغيل

١٠ساعات٥أيام شبكة احلاسب املنزلية ١٥

١
 فــــي مـهــــارات 
الحاسب اnلي



 ١٧ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا0جماليةمدة الدورةاسم الدورةم

٤٠ ساعة٢٠ يوًمااملستحدثات التعليمية اجلديدة . اجملال التعليمي ١

٦٠ ساعة٣٠  يوًمابرنامج " فعال " باستخدام تقنيات جديدة  ٢

٣  smart board ١٠ ساعات ٥ أيام السبورة الذكية

١٠ ساعات ٣ أيام الكامUا الوثائقية ٤

٢٠ ساعة١٠ أيام التعلم الفعال ٥

٢٠ ساعة ١٠ أيام الفصل الذكي ٦

٤٠ ساعة ٢٠  يوًما  دورة مصغرة ملصادر التعلم ٧

٢
دورات في 

تقنيات التعليم
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عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامالقيادة ا�دارية k املؤسسات املتميزة١ 

١٥ ساعة٥ أيامتنمية املهارات ا�دارية والقيادية٢

١٥ ساعة٥ أياما�دارة االلك�ونية٣

١٥ ساعة٥ أيامال��ة اللغوية العصبية٤

١٥ ساعة٥ أيامادارة املعرفة٥

١٥ ساعة٥ أياماالجتاهات احلديثة k ادارة الصراع٦

١٥ ساعة٥ أياماالبتكار والتفك� ا�بداعي٧

١٥ ساعة٥ أيامإدارة ا7زمات٨

١٥ ساعة٥ أيامإعادة هندسة العمليات ا�دارية٩

١٥ ساعة٥ أياممهارات كتابة وإعداد التقارير واملراسالت١٠

١٥ ساعة٥ أياممهارات االتصـال الفعال١١

١٥ ساعة٥ أياماالستثمار الفعال للوقت١٢

١٥ ساعة٥ ايامإدارة االمن والسالمة ١٣

١٥ ساعة٥ أيامالتعامل مع ضغوط العمل١٤ 

١٥ ساعة٥ أياممهارات بناء فرق العمل١٥

الــبرامـــــج اmداريــــــة 
والقـيادية و دورات 
التنمــية البشـــــرية

٣



 ١٩ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامحل املشكالت واتخاذ القرارات١٦

١٥ ساعة٥ أياممهارات التعامل مع ا²خرين k بيئة العمل١٧

١٥ ساعة٥ أياممهارات التفاوض الفعال١٨

١٥ ساعة٥ أياممهارات ا�شراف الفعال١٩

١٥ ساعة٥ أياممهارات العرض الفعال٢٠

١٥ ساعة٥ اياممهارات التخطيط الفعال٢١

١٥ ساعة٥ أياما�دارة للمديرين اجلدد٢٢

١٥ ساعة٥ أيامإدارة الوقت والذات والضغوط٢٣

١٥ ساعة٥ أياما7مناط الشخصية k بيئة العمل٢٤

١٥ ساعة٥ أياما7سس ا�دارية٢٥

١٥ ساعة٥ أيامالذكاء الوجدا¶٢٦

١٥ ساعة٥ أيامإدارة املنظمات ذوات ا7داء املتميز٢٧

١٥ ساعة٥ أياما7دوار القيادية وا�دارية للمديرين٢٨

١٥ ساعة٥ أيامقيادة الذات لتحقيق التفوق٢٩

١٥ ساعة٥ أيامحفز وتدريب املوظفني �نتاجية قصوى٣٠



٢٠ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أياممهارات التخطيط واملتابعة والتقومي واالبتكار k العمل٣١

١٥ ساعة٥ أياممهارات حتليل املشكالت واتخاذ القرارات وإدارة ا7زمات٣٢

١٥ ساعة٥ أيامفنون ا�دارة والقيادة التنفيذية – التجربة ال�يطانية٣٣

١٥ ساعة٥ أيامإس�اتيجيات فرق العمل الفعالة وحتسني ا7داء٣٤

١٥ ساعة٥ أيامالتقنيات القيادية: تعزيز الذات وتطوير املهارات٣٥

١٥ ساعة٥ أياماملنظومة املتكاملة لتخطيط وإعداد وتطوير عمل اللجان املشكلة٣٦

١٥ ساعة٥ أياماملهارات ا�دارية للمديرين اجلدد٣٧

١٥ ساعة٥ أياماالجتاهات احلديثة k التحقيقات ا�دارية وضوابط الفساد ا�داري٣٨

١٥ ساعة٥ أيامالقيادة التحويلية ( رؤية جديدة k تغي� فكر ا�دارة املعاصر )٣٩

١٥ ساعة٥ أيامالقيادة ا�بداعية ومنهجية التجارب العاملية k تطوير ا�س�اتيجية٤٠

١٥ ساعة٥ أياماملنهج االوربي لصناعة التميز االداري وا�بداعي للمديرين٤١

١٥ ساعة٥ أيامفن التعامل مع الضغوط وحتليل املشكالت واتخاذ القرارات ٤٢

٣٠ ساعة١٠  أيامأساسيات إدارة املشاريع االح�افية٤٣

١٥ ساعة٥ أيام إدارة وتنظيم املعارض واملؤمترات٤٤

١٥ ساعة٥ أيام استخدام برنامج mind manager  للخرائط الذهنية٤٥

الــبرامـــــج اmداريــــــة 
والقـيادية و دورات 
التنمــية البشـــــرية

٣



 ٢١ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أياممنهجية تريز للتفك� ا�بداعي واالبتكار٤٦

١٥ ساعة٥ أيامتطوير االداء املا¬ للقيادات ا�دارية  ٤٧

١٥ ساعة٥ أياما7ساليب املتقدمة للقيادات وا�شراف االداري٤٨

١٥ ساعة٥ أياما7خالق احلديثة ل·دارة٤٩

١٥ ساعة٥ أياممهارات التنظيم االداري وا�شراف٥٠

١٥ ساعة٥ أياما�دارة الذكية k املوارد البشرية ٥١

١٥ ساعة٥ أيامتكنولوجيا التميز وا�بداع k هندسة العمليات ا�دارية ٥٢

١٥ ساعة٥ أيامالتجارة االلك�ونية ٥٣

١٥ ساعة٥ أيامتقييم ا7داء املؤسسي على أساس النتائج ٥٤

٥٥ k١٥ ساعة٥ أيامتطوير مناخ داعم للتشارك املعر

١٥ ساعة٥ أيامجذب واحملافظة على املوظفني عا¬ الفاعلية٥٦

١٥ ساعة٥ أياممهارات التعامل مع الرؤساء٥٧

١٥ ساعة٥ أيامفن ا�دارة اليابانية ٥٨

١٥ ساعة٥ أياممهارات التنظيم ا�داري٥٩

١٥ ساعة٥ أيامقيادة وحدة العمل البناء٦٠



٢٢ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامإدارة املعرفة وبناء الذاكرة املعرفية التنظيمية٦١

١٥ ساعة٥ أياماالشراف االمني٦٢

١٥ ساعة٥ أيامتطوير نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي ٦٣

١٥ ساعة٥ أيامتقنيات تقومي االداء الفردي واملؤسسي ٦٤

١٥ ساعة٥ أيامتنمية اجلدارات ا�دارية وا�شرافية وتطوير القدرات الذهنية ٦٥

٦٦  knowledge-based economy ١٥ ساعة٥ أياماقتصاديات املعرفة

١٥ ساعة٥ أيامإدارة العمليات ا�دارية بالكلفة ٦٧

١٥ ساعة٥ أيامالتفوق k املهارات االشرافية ٦٨

١٥ ساعة٥ أياماجلوانب القانونية ل·دارة العامة االلك�ونية٦٩

١٥ ساعة٥ أيامالعقود ا�دارية وااللك�ونية٧٠

١٥ ساعة٥ أيامالرقابة ا�دارية على اعمال ا�دارة ٧١

١٥ ساعة٥ أيامالعصف الذهني والتفك� االبداعي٧٢

١٥ ساعة٥ أيامتفعيل ا�بداع k ا7داء عن طريق تخطيط احلافزية٧٣

١٥ ساعة٥ أيامفن التعامل مع االعالم٧٤

٧٥ PMP Exam Preparation Course٣٠ ساعة١٠ أياما�عداد الختبار إدارة املشروعات ا�ح�افية

الــبرامـــــج اmداريــــــة 
والقـيادية و دورات 
التنمــية البشـــــرية

٣



 ٢٣ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامإدارة املؤمترات واملراسم وال�وتوكول٧٦

٧٧ Customer Relation Management١٥ ساعة٥ أيامإدارة عالقات العمالء

١٥ ساعة٥ أياما�طار القانو¶ للقرارات ا�دارية٧٨

١٥ ساعة٥ أيامتنمية احلس االمني و االداري ٧٩

١٥ ساعة٥ أيامإدارة االجتماعات واملؤمترات ٨٠

١٥ ساعة٥ أيامإدارة االفراد بشكل فعال٨١

١٥ ساعة٥ أيامإدارة الصراع٨٢

١٥ ساعة٥ أياما�دارة املتطورة k شئون املوظفني ٨٣

١٥ ساعة٥ أيامبرنامج تنمية املهارات ا�دارية٨٤

١٥ ساعة٥ أيامالعمل بروح الفريق٨٥

١٥ ساعة٥ أيامالنجومية الوظيفية٨٦

١٥ ساعة٥ أيامخطط حلياتك٨٧

١٥ ساعة٥ أيامالسعادة بال حدود٨٨

١٥ ساعة٥ أيامالتفك� ا�بداعي٨٩

١٥ ساعة٥ أيامكيف تطور ذاتك؟٩٠



٢٤ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامفنون حل املشكالت٩١

١٥ ساعة٥ أياممواجهة ضغوط العمل٩٢

١٥ ساعة٥ أياماكتشف نفسك٩٣

١٥ ساعة٥ أياممتعة النجاح٩٤

١٥ ساعة٥ أيامالتخطيط للتنمية الوظيفية٩٥

٣٠ ساعة١٠ أيامتدريب املدربني٩٦

٣٠ ساعة١٠ أيامحتديد االحتياجات التدريبية٩٧

١٥ ساعة٥ أياممهارات إجراء املقابالت الشخصية٩٨

٣٠ ساعة١٠ أيامإدارة العملية  التدريبية٩٩

٣٠ ساعة١٠ أياممهارات منسقي التدريب١٠٠

٣٠ ساعة١٠ أيامإعداد مدير التدريب الفعال وفن صياغة وإعداد اخلطط التدريبية١٠١

٣٠ ساعة١٠ أيامالتطبيقات احلديثة لنظم املعلومات لدعم أنشطة التدريب الوظيفي١٠٢

٣٠ ساعة١٠ أيامتوصيف وحتليل الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية١٠٣

٣٠ ساعة١٠ أياممفاهيم إدارة اجلودة الشاملة k تطوير نظام التدريب١٠٤

١٥ ساعة٥ أيامدور االبتكار k إعادة هندسة العمليات التنظيمية١٠٥

الــبرامـــــج اmداريــــــة 
والقـيادية و دورات 
التنمــية البشـــــرية

٣



 ٢٥ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامإس�اتيجيات فرق العمل الفعالة وحتسني ا7داء ١٠٦

١٥ ساعة٥ أيامالتقنيات القيادية: تعزيز الذات وتطوير املهارات ١٠٧

١٥ ساعة٥ أياممهارات التخطيط واملتابعة والتقومي واالبتكار k العمل ١٠٨

١٥ ساعة٥ أياماملهارات ا�دارية للمديرين اجلدد ١٠٩

١٥ ساعة٥ أيامالتقنيات القيادية: تعزيز الذات وتطوير املهارات ١١٠

١٥ ساعة٥ أياماملهارات ا�دارية للمديرين اجلدد ١١١

١٥ ساعة٥ أياماالجتاهات احلديثة k التحقيقات ا�دارية وضوابط الفساد ا�داري١١٢

١٥ ساعة٥ أيامتنمية املهارات السلوكية ا�يجابية للموظفني١١٣

١٥ ساعة٥ أيامبناء القدرات الذاتيه والتميز k بيئة العمل١١٤



٢٦ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامإدارة التغي�١ 

١٥ ساعة٥ أيامعلم دراسة  و استشراف املستقبل٢

١٥ ساعة٥ أيامالتخطيط االس�اتيجي٣

٤(BSC) ١٥ ساعة٥ أيامبطاقة ا7داء املتوازن

١٥ ساعة٥ أياممهارات التخطيط الفعال٥

١٥ ساعة٥ أيامعلم دراسة  واستشراف املستقبل٦

١٥ ساعة٥  أيامأساسيات إدارة املشاريع االح�افية٧

١٥ ساعة٥  أيامالتخطيط بإس�اتيجية كايزون٨

٩leadership and strategic thinking  ١٥ ساعة٥ أيامالقيادة  والتفك� االس�اتيجي

١٥ ساعة٥ أيامتصميم وبناء نظام إدارة االداء بواسطة بطاقات االداء املتوازن١٠

١٥ ساعة٥ أيامتقييم ا7داء الوظيفي باستخدام أسلوب ا7داء املتوازن١١
 

٤
دورات التخطيط 
االســـــتراتــيـــجـــي



 ٢٧ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

 ١(Six sigma) ١٥ ساعة٥ أيامالسجما ستة

١٥ ساعة٥ أيامالتحسني املستمر للجودة٢

١٥ ساعة٥ أيامرقابة اجلودة٣

١٥ ساعة٥ أيامإدارة اجلودة الشاملة٤

١٥ ساعة٥ أياما7يزو ٢٠٠٠:٩٠٠١ سلسلة نظم اجلودة٥

١٥ ساعة٥ أياماملراجعة  الداخلية لنظم اجلودة (ا7يزو ٩٠٠١: ٢٠٠٠)٦

١٥ ساعة٥ أيامضمان اجلودة٧

١٥ ساعة٥ أياماحلزام ا7خضر k السيجما ستة٨

١٥ ساعة٥ أياماالعتماد االكادميي وضمان اجلودة٩

١٥ ساعة٥ أياممفاهيم إدارة اجلودة الشاملة k تطوير نظام التدريب١٠

١٥ ساعة٥ أياماملنهجية املتكاملة k إدارة اجلودة الشاملة ١١

٥
دورات إدارة 

الجودة الشاملة



٢٨ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أياماالجتاهات احلديثة k إدارة املوارد البشرية١ 

١٥ ساعة٥ أياممراجعة وتقومي أداء العاملني٢

١٥ ساعة٥ أيامتخطيط املوارد البشرية٣

١٥ ساعة٥ أيامإدارة ا7داء٤

١٥ ساعة٥ أيامتخطيط املسارات الوظيفية٥

١٥ ساعة٥ أيامحتليل وتصنيف الوظائف٦

١٥ ساعة٥ أيامإدارة التعويضات واملزايا٧

١٥ ساعة٥ أيامالقيادة املتميزة٨

١٥ ساعة٥ أيامأسرار ا�دارة الناجحة٩

١٥ ساعة٥ أيامإدارة املوارد البشرية املعاصرة١٠

١٥ ساعة٥ أيامالتميز وا�بداع k �ال التطوير ا�داري وتنمية املوارد البشرية١١

١٥ ساعة٥ أيامتأهيل املوارد البشرية وربط تطوير املسار الوظيفي بخطط التدريب١٢

١٥ ساعة٥ أياماالجتاهات املعاصرة لتخطيط وإدارة املوارد البشرية١٣

١٥ ساعة٥ أيامإدارة املوارد البشرية وقياس ا7داء k ظل منهجية اجلودة الشاملة١٤ 

١٥ ساعة٥ أيامفن إدارة املوارد البشرية ا�لك�ونية k املصالح احلكومية١٥

٦
دورات إدارة 

الموارد البشرية



 ٢٩ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٦HR Score Card - ١٥ ساعة٥ أياماالجتاهات احلديثة ملقاييس ا7داء البشري

١٧MBTI ١٥ ساعة٥ أيامبرنامج املوارد البشرية باستخدام

١٥ ساعة٥ أيامبرنامج طرق وأساليب إعداد دراسات وبحوث السوق امليدانية١٨





٣٠ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامالسكرتارية العصرية ومهارات القراءة السريعة وتنشيط الذاكرة١ 

١٥ ساعة٥ أيامإدارة املكاتب العليا املتقدمة وال�وتوكول وتنظيم أعمال املدراء٢

١٥ ساعة٥ أيامفن التميز وا�بداع k لسكرتارية التنفيذية٣

١٥ ساعة٥ أيامالسكرتارية العاملية k ظل منهجية احلكومة ا�لك�ونية ٤

١٥ ساعة٥ أياماملهارات ا�دارية وفن التعامل مع الضغوط ملدراء مكاتب القيادات العليا٥

١٥ ساعة٥ أيامإعداد وصياغة التقارير واملراسالت باستخدام تكنولوجيا املعلومات٦

١٥ ساعة٥ أيامالسكرتارية العصرية وفق أحدث املتغ�ات٧

١٥ ساعة٥ أياماالرشفة ا�لك�ونية (للمبتدئني)٨

١٥ ساعة٥ أيامكتابة املراسالت واملذكرات و التقارير ٩

١٥ ساعة٥ أيامالعالمات املميزة ملدير املكتب الناجح١٠

١٥ ساعة٥ أيامتنظيم وإدارة ا�جتماعات١١

١٥ ساعة٥ أياممهارات ا�تيكيت ملدير املكتب والسكرت� التنفيذي١٢

١٥ ساعة٥ أيامتطبيقات االدارة االلك�ونية k إدارة املكاتب  ١٣

٧
برامج السكرتارية 
وإدارة الـمـكـــاتب



 ٣١ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 



٣٢ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامإدارة العالقات العامة – النموذج املاليزي١ 

١٥ ساعة٥ أياما�دارة ا�س�اتيجية الناجحة للعالقات العامة و ا�عالم٢

١٥ ساعة٥ أيامالعالقات اخلارجية والتعاون الدو¬ من خالل تكنولوجيا املعلومات٣

١٥ ساعة٥ أيامإعــداد وتنظيــم املؤمتـــرات. ٤

١٥ ساعة٥ أيامالتصميـــــم و ا�خــراج الصحـفي٥

١٥ ساعة٥ أياممهارات التعامل واالستثمار مع التقنية احلديثة و ا�عالم اجلديد٦

١٥ ساعة٥ أياماملوظف الشامل:  جتربة رائدة k تبسيط االجراءات خلدمة العمالء ٧

١٥ ساعة٥ أيامفن التمويل الناجح الستجالب الرعاة٨

١٥ ساعة٥ أيامال�وتوكول واالتيكيت .. وتطبيقاتهما k عا« االعمال ٩

١٥ ساعة٥ أياممهارات بناء الشخصية التسويقية ١٠

١٥ ساعة٥ أياما�دارة العلمية للشكاوى واالق�احات ١١

١٢CRM ١٥ ساعة٥ أيامإدارة عالقة العمالء

١٥ ساعة٥ أيامإس�اتيجية التسويق ع� الهاتف١٣

١٥ ساعة٥ أيامتسويق اخلدمات احلكومية ١٤ 

١٥ ساعة٥ أياماساليب التخطيط للحمالت االعالمية١٥

٨
برامج العـالقـات 
العامة واmعـالم 
والتســـويــق



 ٣٣ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامتنظيم وإدارة املؤمترات والفعاليات ١٦

١٥ ساعة٥ أيامكيف تكون أخصائيا �Pف� k العالقات العامة ١٧

١٥ ساعة٥ أيامالرسالة ا�عالمية للعالقات العامة١٨

١٥ ساعة٥ أيامدور العالقات العامة وا�عالم k حتسني الصور الذهنية للمؤسسة ١٩



٣٤ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامحتليل احملتوى الدراسي ١ 

١٥ ساعة٥ أياماس�اتيجيات التعلم من منظور تطويري٢

١٥ ساعة٥ أياما�شراف ال�بوي٣

١٥ ساعة٥ أيامالتخطيط من منظور تطويري٤

١٥ ساعة٥ أيام�تمعات ا�دارة املدرسية٥

١٥ ساعة٥ أيامتخطيط البيئة التعلمية٦

١٥ ساعة٥ أيامتخطيط النشاطات الصفية ٧

١٥ ساعة٥ أيامتطوير ا7داء وحتسني االنتاجية k املؤسسات التعليمية٨

١٥ ساعة٥ أيامالبحوث ا�جرائية k تقومي ا7داء ٩

١٥ ساعة٥ أياماملهارات االدائية لعضو هيئة التدريس k املؤسسات اجلامعية ١٠

١٥ ساعة٥ أيامتطوير ورفع الكفاءة املؤسسية �دارة اخلدمات ال�بوية ١١

١٥ ساعة٥ أيامحتديد ا7هداف التعليمية والسلوكية ١٢

١٥ ساعة٥ أياماس�اتيجيات التفك� الناقد ١٣

١٥ ساعة٥ أيامالتغ�ات الالزمة k أدوار اعضاء هيئة التدريس k اجلامعات ١٤ 

١٥ ساعة٥ أيامتوجيه عمليات التعلم نحو اقتصاديات املعرفة١٥

٩
دورات و ورش عمل 
خاصــة بالجــامعات 
والــمـــــؤســـــســــــات 

الـتـعــلــيـمـيــة



 ٣٥ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أياما�دارة الصفية من منظور تطويري١٦

١٥ ساعة٥ أيامتخطيط النشاطات الصفية وإعداد ورق العمل١٧



٣٦ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامتخطيط وتطوير املسار الوظيفي١ 

١٥ ساعة٥ أيامتقييم القدرات وا7داء باستخدام اسلوب القياس السيكولوجي  ٢

١٥ ساعة٥ أيامالقيم االنسانية k ادارة املوارد البشرية ٣

١٥ ساعة٥ أيامحتديد االحتياجات التدريبية  ٤

١٥ ساعة٥ أيامالنظرية العامة للتحفيز وتطبيقاتها k ا�دارة٥

١٥ ساعة٥ أياماملنهاج املتقدم k ادارة املوارد البشرية ٦

١٥ ساعة٥ أيامأسرار حتقيق ا7هداف العملية والشخصية للمرأة العاملة٧

١٥ ساعة٥ أيامقياس العائد التدريبي ٨

١٥ ساعة٥ أيامفنون املقابالت الوظيفية٩

١٥ ساعة٥ أياما�عداد املؤسسي للموظفني اجلدد ١٠

١٥ ساعة٥ أيامإدارة املواهب املؤسسية ١١

١٥ ساعة٥ أيامكيف حتافظ املؤسسة على موظفيها k ا7زمات؟    ١٢

١٥ ساعة٥ أياما�دارة املتكاملة للعالقة بني الرئيس واملرؤوس١٣

١٠
دورات السلوك 
الــتــنــظـــــيــمــي



 ٣٧ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 



٣٨ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٣٠ ساعة١٠ أيامحقوق ا�نسان١

٣٠ ساعة١٠ أيامجرائم غسيل ا7موال٢

٣٠ ساعة١٠ أيامتبسيط وتطوير نظم وإجراءات العمل٣

٣٠ ساعة١٠ أيامتنمية مهارات التفاوض٤

٣٠ ساعة١٠ أيامإدارة Pاسبة اخملازن احلكومية٥

٣٠ ساعة١٠ أيامجرائم التزييف والتزوير k ا7نظمة السعودية٦

٣٠ ساعة١٠ أيامحترير اخلطابات والعروض٧

٣٠ ساعة١٠ أياممهارات التحفيز الفعال٨

٩٠ ساعةشهرطرق وأساليب استخدام الوسائل التعليمية٩

٩٠ ساعةشهرتطوير املناهج وإعداد ال�امج١٠

٣٠ ساعة١٠ أيامإدارة التغي� والتطوير١١

٣٠ ساعة١٠ أيامإعداد املدربني ١٢

٩٠ ساعةشهردورة تطبيقات احلاسب ا²¬ بابها١٣

٩٠ ساعةشهردورة تطبيقات احلاسب ا²¬ مبحايل عس�١٤

٩٠ ساعةشهردورة اللغة ا�جنليزية ( مبتدئة ) بأبها١٥

التي  والــبــرامــج  ــدورات  ــ الـ
ــادة خــدمــة  ــمـ تــنــفــذهــا عـ
ــيــم  ــتــعــل الـــمـــجـــتـــمـــع وال
لمنسوبي الــمــســتــمــر  

اFمـــن العـــام



 ٣٩ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٣٠ ساعة١٠ أيامدورة k ا�دارة املكتبية بأبها١٦

٣٠ ساعة١٠ أيامفنون التواصل الفعال١٧

٣٠ ساعة١٠ أياممهارات ا�قناع والتأث�١٨

٣٠ ساعة١٠ أياممهارات العرض و التقدمي١٩

٣٠ ساعة١٠ أياممهارات التفك� االيجابي٢٠

٣٠ ساعة١٠ أيامدورة احلكومة ا�لك�ونية بظهران اجلنوب٢١

٣٠ ساعة١٠ أيامPاكاة النظم الصناعية٢٢

٣٠ ساعة١٠ أيامدراسة جدوى املشروعات٢٣

٣٠ ساعة١٠ أيامأكادميية سيسكو٢٤

٦٠ ساعة٢٠ يوًماأساسيات اللغة ا�جنليزية ببيشة مفردات وقواعد٢٥

١٠ ساعات٣ أيامدورة صنع و اتخاذ القرار٢٦

١٠ ساعات٣ أيامدورة إدارة الوقت٢٧



٤٠ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٣٠ ساعة١٠ أيامشبكات احلاسب١ 

٣٠ ساعة١٠ أيامأمن املنشآت احليوية وإدارة ا7زمات٢

٣٠ ساعة١٠ أيامالتحريات والبحث اجلنائي٣

٣٠ ساعة١٠ أيامإدارة تخطيط أعمال الصيانة وتطوير ا7داء٤

٣٠ ساعة١٠ أيامصيانة ا7جهزة ا�لك�ونية٥

المة البحرية٦ ٣٠ ساعة١٠ أياما7من والسَّ

٣٠ ساعة١٠ أيامالقياس والتقومي٧

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أيامتخطيط االحتياجات التدريبية وتصميم ال�امج وإعداد احلقائب٨

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أيامإدارة املوارد البشرية٩

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أياممهارات تخطيط املسار الوظيفي،  وتصميم الوظائف١٠

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أيامالتطوير ا�داري١١

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أيامتنمية مهارات القانونيني ومنسوبي الشؤون القانونية ١٢

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أيامتدريب املدربني k املعاهد واملراكز التدريبية١٣

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أياممهارات العرض والتقدمي وفن ا�لقاء والتحدث١٤ 

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أيامالتعامل مع اجلمهور١٥

التي  والــبــرامــج  ــدورات  ــ الـ
ــادة خــدمــة  ــمـ تــنــفــذهــا عـ
ــيــم  ــتــعــل الـــمـــجـــتـــمـــع وال
لمنسوبي الــمــســتــمــر  

حـــــرس الـحــدود



 ٤١ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أياممهارات التعامل مع الرؤساء واملرؤوسني١٦

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أياما�دارة املكتبية١٧

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أيامكيفية ا7رشفة واحلفظ والتسجيل ١٨

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أيامإدارة تخطيط أعمال الصيانة وتطوير ا7داء١٩

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أياما7من والسالمة البحرية٢٠

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أيامالقياس والتقومي٢١

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أياماحملاسبة املتقدمة ورفع كفاءة العاملني k احملاسبة والتأدية ٢٢

٦- ١٥ ساعة٢ ـ ٥ أيامدورات قص�ة k احلاسب ا²¬٢٣



٤٢ |

  البرامج المقدمة للقوات المسلحة - المنطقة الجنوبية ( مركز ومدرسة اmدارة العسكرية ) 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٧٤ ساعة٢٢ يــــــوماس�اتيجيات التدريس احلديثة١
١٢٠  ساعة٤٥ يــــــومتنمية املهارات ا�دارية للضباط ٢
٧٤ ساعة٢٢ يــــــومإدارة اجلودة الشاملة٣
١٨٠ ساعة٣ شهور دورة متقدمة إدارة الضباط٤

  البرامج التي قدمتها العمادة لتأهيل طالب الدبلومات الصحية

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

 ٦٠٠ ساعة٦ شهوربرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية  ( فـي الفـ�ة من ١٦ / ٢  حتى ٣ / ٧ / ١٤٣٥هـ )١
  البرامج التي تقدمها العمادة بالتعاون مع عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٢ ساعة٣ أيامدورة تطوير الذات  ( ١٥٠٠ موظف )١
١٢ ساعة٣ أيام االستثمار الفعال k إدارة الوقت ( ١٥٠٠ موظف )٢
١٢ ساعة٤أيامدورة مهارات ا�لقاء  ٣٠ موظف�٣

       الدورات والبرامج التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للدفاع المدني

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥-٣٠ ساعة٥ ـ ١٠ أيامأســس ومهـــارات ا�دارة ا�لـكـــ�ونية ١



 ٤٣ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٢ ساعة٣  أيامكيفية التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة١

١٢ ساعة٣  أيامكيفية التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة (مكرر)٢

١٢ ساعة٣  أيامبناء ال�امج ا�ثرائية للمعلمات٣

١٢ ساعة٣  أيامالتعليم املعتمد على املشروعات (للمناهج املطورة اجلديدة بتعليم البنات)٤

١٢ ساعة٣  أيامتنمية مهارات التفك� ا�بداعي٥

١٢ ساعة٣  أيامالنظرية البنائية وتطبيقاتها k ال�بية والتعليم (للمناهج املطورة اجلديدة بتعليم البنات)٦

١٢ ساعة٣  أيامأساسيات إدارة املشاريع االح�افية٧

٨(BSC) ١٢ ساعة٣  أيامأساسيات تقومي ا7داء املؤسسي باستخدام بطاقات ا7داء املتوازن

١٢ ساعة٣  أيامإس�اتيجية التعامل مع  طفل النشاط الزائد٩

١٢ ساعة٣  أياممهارات التعامل مع الرؤساء١٠

١٢ ساعة٣ أيامالتخطيط بإس�اتيجية كايزون١١

٨ ساعاتيومانإعداد النشرات الصحفية وإخراجها وإعداد املطبوعات ا�عالمية١٢

٨ ساعاتيومانإنتاج أفالم الفيديو الرقمية١٣

١٢ ساعة٣ أيامكيفية التعامل مع أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة k سن ما قبل الدراسة١٤

١٢ ساعة٣ أيامتنمية مهارات التفك� الشامل وتطبيقاته k املواد الدراسية١٥

ــــج الـــتـــي  ــرامـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــدورات والـ
ــا عــــــمــــــادة خـــدمـــة  ــذهــ ــفــ ــ ــن ــ ت
ــيــــم  ــ ــل ــعــ ــ ــت ــ الــــمــــجــــتــــمــــع وال
ــر  لـــمـــنـــســـوبـــي ــمــ ــ ــت ــســ ــمــ ــ ال
مركز التدريب التربوي 
النسائي بإدارة التربية 
والتعــليم بـمـنــطــقــة 

عـــســــــير



٤٤ |

عدد الساعات اmجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٢ ساعة٣ أياماالجتاهات احلديثة ومهارات ا�شراف الفعال١٦

١٢ ساعة٣ أياممهارات العرض و ا�لقاء١٧

١٢ ساعة٣ أيامكيفية تنفيذ وإعداد وجبة صحية باملقصف املدرسي١٨

ــــج الـــتـــي  ــرامـ ــ ــبـ ــ الـــــــــــدورات والـ
ــا عــــــمــــــادة خـــدمـــة  ــذهــ ــفــ ــ ــن ــ ت
ــيــــم  ــ ــل ــعــ ــ ــت ــ الــــمــــجــــتــــمــــع وال
ــر  لـــمـــنـــســـوبـــي ــمــ ــ ــت ــســ ــمــ ــ ال
مركز التدريب التربوي 
النسائي بإدارة التربية 
والتعــليم بـمـنــطــقــة 

عـــســــــير



 ٤٥ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

الــــــدورات
والــبرامــج

الـتــــي تــقـــــدمـــهـا عـــمــــــادة 
خدمـة المجــتـمع والتعــــليم 
المستمر من خـالل الكليات



٤٦ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ثالثة أيامأصول الدعوة ا(سالمية ١

٢٥أسبوعاملنطق ومناهج البحث العلمي٢

٢٥أسبوعفن فهم املتون العقدية٣

٢٥أسبوعمدخل لدراسة اQديان٤

٢٥أسبوعمدخل لدراسة الفرق٥

٣٥أسبوعانمدخل لدراسة اQفكار ومذاهبها٦

١٥ثالثة أيامالدعوة ا(صالحية ودور ملوك الدولة السعودية [ نشرها٧

١٥ثالثة أيامكيف نقدم العقيدة للناس؟٨

١٥ثالثة أيامخطورة السحر وأساليب حماية اجملتمع٩

١٥ثالثة أياممبادئ أساسية لفهم القرآن الكرمي١٠

٢٥أسبوعكيف تستنبط من القرآن الكرمي١١

٢٥أسبوعقواعد [ التدبر١٢

١٣rح [ تدريس التفسu٢٥أسبوعمنهج مق

٢٥أسبوعقواعد قرآنية [ التعامل مع القرآن الكرمي١٤

٢٥أسبوعمقدمة [ علم القراءات١٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

ريـعــة  كلية الشَّ
يــن وأصـول الـدِّ



 ٤٧ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٢٥أسبوعمدخل إ. علم التفس%١٦

١٠٤٠ أيامالتعريف بكتب علوم القرآن الكرمي١٧

٢٥أسبوعالوقف واالبتداء وأهميته لJمام١٨

١٥ثالثة أيامكيف حتفظ القرآن الكرمي١٩

٢٠أربعة أياممهارات وقواعد \ حفظ القرآن الكرمي ومراجعته٢٠

١٥ثالثة أيامنداءات الرحمة eهل اdميان \ سورة احلجرات٢١

٤٢٠ أياماملرأة \ القصة القرآنية٢٢

١٠يومانحقوق املرأة \ ضوء سورة النساء٢٣

١٠يومانمعاn قرآنية \ حقوق الزوجة٢٤

٢٠أربعة أيامجمال املرأة \ الكتاب والسنة دراسة تأصيلية٢٥

٥٣٠ أيامنظام املرافعات٢٦

٥٣٠ أيامنظام اdجراءات٢٧

٥٣٠ أيامدوره \ علم الفرائض٢٨

٥٣٠ أيامبيوع التقسيط واdجارة املنتهية بالتمليك صورها وأحكامها٢٩

١٥ثالثة أيامالفحص الطبي قبل الزواج٣٠



٤٨ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ثالثة أياماملستجدات الفقهية املتعلقة بالصيام٣١

٥٢٠ أياماملستجدات الفقهية اخلاصة بالنساء B أبواب العبادات.٣٢

٢٥أسبوعأحكام اجلراحة والتجميل.٣٣

١٥ثالثة أيامأحكام الدماء الطبيعة عند النساء.٣٤

٦٠أسبوعانطرق التخريج ٣٥

٦٠أسبوعاندراسة ا]سانيد ٣٦

١٢٠شهرالتخريج ودراسة ا]سانيد ٣٧

٢٥أسبوعالتقنية والسنة النبوية ٣٨

٦٠أسبوعانمبادئ B علوم احلديث ٣٩

٢٥أسبوعالتعريف بالكتب الستة ٤٠

١٥ثالثة أيامالقراءة احلديثية ٤١

٢٥أسبوعالسعادة ا]سرية B ضوء السgة النبوية٤٢

٢٥أسبوعالضوابط املهنية B السنة النبوية ٤٣

٢٥أسبوعتاريخ السنة  ٤٤

٢٥أسبوعاoعجاز العلمي B السنة النبوية ٤٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

ريـعــة  كلية الشَّ
يــن وأصـول الـدِّ



 ٤٩ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٢٥أسبوعتربية ا0بناء , السنة النبوية ٤٦

٢٥أسبوعالعالقة الزوجية , ضوء السنة النبوية ٤٧

٢٥أسبوعا0خالق اCسالمية ٤٨

٢٥أسبوعمصادر السGة النبوية ٤٩

٢٥أسبوعدورة , تفسG النصوص الشرعية٥٠

٢٥أسبوعدورة , القواعد الفقهية (املستوى ا0ول)٥١

٥٢(Xاملستوى الثا) ٢٥أسبوعدورة , القواعد الفقهية

٢٥أسبوعدورة , القواعد الفقهية (املستوى الثالث)٥٣

٦٠أسبوعاندورة , املقاصد الشرعية٥٤

٢٥أسبوعنظام املرافعات (قراءة أصولية)٥٥

١٥ثالثة أيامالفتوى حقيقتها وضوابطها٥٦

١٥ثالثة أياماختالف العلماء أسبابه وآثاره٥٧



٥٠ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١PHP ٤٨ ساعة٣ شهورال()ة بلغة

٢ Smart Draw٤٨ ساعة٣ شهور

٤٨ ساعة٣ شهوربرامج =اكيات الشبكات٣

٤٨ ساعة٣ شهور=اكيات الدوائر اDلكCونية٤

٤٨ ساعة٣ شهورالب فيوJ االتصاالت٥

٤٨ ساعة٣ شهور=اكيات الهوايئات٦

٤٨ ساعة٣ شهوراUتصاالت املتنقلة٧

٤٨ ساعة٣ شهورأمن الشبكات٨

٤٨ ساعة٣ شهورإنشاء الشبكات الالسكية٩

٤٨ ساعة٣ شهوردورة سيسكو١٠

٢٠ ساعة أسبوعانمعاجلة اجلداول اDلكCونية (أكسل)١١

٣٠ ساعة٣ أسابيعإنشاء وإدارة قواعد البيانات (أكسس)١٢

٢٤ ساعةأسبوعانتنسيق شرائح العرض١٣

١٤Java ٤٠ ساعةشهرال()ة بلغة جافا

١٥Java٤٠ ساعةشهرال()ة املتقدمة بلغة جافا

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

 كـــلـــيــة عــلــوم 
الحــاسب اJلي 
( قــســم عــلـوم 
الحاسب اJلي) 



 ٥١ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٦++C ٤٠ ساعةشهرال,+ة بلغة سي بلس بلس

١٧++C ٤٠ ساعةشهرال,+ة املتقدمة بلغة سي بلس بلس

١٨Visual Basic ٤٠ ساعةشهرال,+ة بلغة البيسك املرئي

١٩Visual Basic  ٤٠ ساعةشهرال,+ة املتقدمة بلغة البيسك املرئي

٢٠#C ٥٠ ساعة ٥ أسابيعال,+ة بلغة سي شارب

٣٠ ساعة٣ أسابيعبر+ة تطبيقيات اOنNنت بلغة Asp.Net  مستوى أول٢١

٢٢Tمستوى ثا  Asp.Net نت بلغةNنO٣٠ ساعة٣ أسابيعبر+ة تطبيقيات ا

٢٣PHP+Mysql نتNنV٥٠ ساعة٥ أسابيعبر+ة ا

٣٠ ساعة٣ أسابيعال,+ة بإستخدام فيجوال بيسك دوت نت VB.NET مستوى أول٢٤

٢٥Tمستوى ثا VB.NET ٣٠ ساعة٣ أسابيعال,+ة بإستخدام فيجوال بيسك دوت نت

٢٤ ساعةأسبوعاننظام تشغيل لينكس مستوى أول٢٦

٢٤ ساعةأسبوعاننظام تشغيل لينكس مستوى أول٢٧

٢٤ ساعةأسبوعاننظام تشغيل IBM AIX مستوى أول٢٨

٢٩Tمستوى ثا IBM AIX ٢٤ ساعةأسبوعاننظام تشغيل

٣٠db٢٤  ساعةأسبوعانأساسيات قواعد البيانات ٢



٥٢ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٣١db٢٤  ساعةأسبوعانإدارة قواعد البيانات ٢

٣٢Webs hare ٢٤  ساعةأسبوعانتصميم مواقع ان:نت

٣٣Webs hare ٣٠  ساعة٣ أسابيعإدارة مواقع ان:نت

٣٤Maya بعاد بإستخدام برنامجJ٥٠  ساعة٥ أسابيعتصميم الرسوم املتحركة ثالثية ا

٤٠  ساعة٤ أسابيعفوتوشوب + ميكوميديا فالش٣٥

٤٠  ساعة٤ أسابيعمنذجة وWاكاة٣٦

٩٠  ساعة٣ شهوربرنامج متكامل Jعمال السكرتارية ا[لك:ونية٣٧

٩٠  ساعة٣ شهوربرنامج متكامل لتصميم وتطوير مواقع ا[ن:نت٣٨

٣٩+Network ٦٠  ساعةأسبوعانالشهادة العاملية

٤٠CCNA ٦٠  ساعةأسبوعانالشهادة العاملية سيسكو

٤١Wireless LAN's٦٠  ساعةأسبوعان

٦٠  ساعةأسبوعانالتعامالت االلك:ونية٤٢

٦٠  ساعةأسبوعانهندسة االجراءات٤٣

٤٤OR Cad٦٠  ساعةأسبوعان

٤٥Smartdrow٦٠  ساعةأسبوعان

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

 كـــلـــيــة عــلــوم 
الحــاسب اJلي 
( قــســم عــلـوم 
الحاسب اJلي) 



 ٥٣ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٤٦ Cisco Certified network engineer ccna Exam٤٠ ساعةشهر

٨٦ ساعة٤ شهور( ٦٤٠ – ٨٠٢ )٤٧

١ -٤٨٠٥١z١١ ٠g Sq! Exam Introduction To Oracle٤٠ ساعة٣ شهور

٤٩٩ Introduction to ibm db٣٦ ساعة٣ شهور٢

٥٠Server ٢٠٠٨ MS Windows١٢٤ ساعة٦ شهور

٥١Linux Administration٤٢ ساعة٣ شهور

٥٢١٠g Oracle Developer٤٨ ساعة٣ شهور

٦٤٠ - ٥٣٤٦٠ Ccna Voice Exam٨٦ ساعة٤ شهور

٥٤٢٠٠٨ MS SQL Server٩٦ ساعة٦ شهور

٥٥Zend Php / Mysql٣٦ ساعة٦ أسابيع

٥٦ Sun Certified Java٢٤ ساعةأسبوعان

٣١٠ - ٥٧٠٦٥ Programmer Exam٤٢ ساعة٣ شهور

٥٨٢٠٠٦ MS ISA Server٤٢ ساعة٣ شهور

٥٩٢٠١٠ Ms Exchanger Server٤٢ ساعة٣ شهور



٥٤ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٥ أيامدراسة اجلدوى االقتصادية١

١٥ ساعة٥ أيامالتحليل املا? للقوائم املالية٢

٩ ساعات٣ أياممهارات التسويق البيع املقدم٣

٩ ساعات٣ أياماالجتاهات احلديثة N املعامالت العامة واLعالم٤

١٢ ساعة٤ أيامإدارة اTزمات٥

٩ ساعات٣ أيامإدارة املشروعات الصغXة٦

١٥ ساعة٥ أيامالعملية اLدارية بني الواقع والتطبيق٧

١٥ ساعة٥ أياماالجتاهات اLدارية احلديثة N إدارة املواد ٨

١٥ ساعة٥ أياماTداء املا? والوظيفة املالية٩

١٥ ساعة٥ أيامالتخطيط االسlاتيجي N منظمات اTعمال١٠

١١SPSS ١٢ ساعة٤ أيامأساسيات حتليل االستبيان باستخدام احلزمة

٦ ساعات٢ أيامأسس ومعايX تصميم االستبيان اجليد١٢

٦ ساعات٢ أياماختيار اTساليب اLحصائية املناسبة لتحليل البيانات١٣

٦ ساعات٢ أيامطرق اختيار العينة N البحوث االجتماعية١٤

١٥ ساعة٣ أياماسlاتيجة حل املشكالت١٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

 كـــلــية العـلــوم 
ا1دارية والمالية

( قسم العلوم  
ا1دارية) 



 ٥٥ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٣ أياممهارات التفك* العملي١٦

١٥ ساعة٣ أيامفن إدارة الوقت١٧

١٥ ساعة٣ أيامجرائم التزييف والتزوير١٨

١٩MوNلكO١٥ ساعة٣ أيامالتوقيع ا

١٥ ساعة٣ أياماالعتماد املستندي٢٠

٢١Y١٥ ساعة٣ أيامالتحكيم التجاري الدو

١٥ ساعة ٣ أيامفن التعامل مع الشخصيات٢٢

١٦ ساعة٤ أيامإدارة اجلودة الشاملة b املؤسسات احلكومية٢٣

١٢ ساعة٣ أياماالبتكار b حل املشكالت ٢٤

١٢ ساعة٤ أيامأصول اOدارة٢٥

٩ ساعات٣ أيامتطبيقات إدارة اjعمال٢٦

٩ ساعات٣ أيامكيف يتم إنشاء املنشآت الصغ*ة٢٧

٢٨

جرائم الكمبيوتر : كيف ميكنك حماية نظام معلوماتك احملاسبية
 ١  - مـبـتــدئ .
٢ - متوسط .
٣- متقــــدم.

٥ أيام
١٠ ساعات
لكل مستوى



٥٦ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٠ساعاتأسبوعحوكمت الشركات وزيادة القدرة التنافسية ملنظمات ا1عمال السعودية٢٩

١٥ساعةأسبوعتنمية املهارات احملاسبية لغL املاليني٣٠

١٠ساعاتأسبوعإعداد وتنفيذ امليزانية٣١

١٦ ساعة٤أيامالقيادة الفعالة والتحفيز وبناء فرق العمل٣٢

٢٨ ساعة٧ أيامإدارة االجتماعات وإعداد وكتابة التقارير٣٣

٣٩ ساعة١٠ أياماحملاسبة احلكومية٣٤
الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

 كـــلــية العـلــوم 
ا1دارية والمالية

( قسم العلوم  
ا1دارية) 



 ٥٧ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٦ ساعةخمسة أياما.رشاد الزواجي١

٢٤ ساعة٨ أسابيعبرنامج إعدادي لتحسني التوافق ألزواجي٢

٢٤ ساعة٨ أسابيعبناء وتصميم برامج ا.رشاد النفسي R املؤسسات التعليمية٣

١٦ ساعةأربعة أيامالتقومي الYبوي الشامل للعاملني R اجملال الYبوي٤

١٢ ساعةثالثة أيامتفعيل الdنامج ا.حصائي R (spss) البحوث النفسية الYبوية٥

٢٠ ساعة٥ أيامالتدريب العملي على مقياس وكسلر- بلفيو لذكاء الراشدين واملراهقني٦

٥٤ ساعة٦ أسابيعبرنامج تدريبي مقYح ملعلمي العلوم الطبيعية مبراحل التعليم العام R ضوء معايq اجلودة ا لشاملة٧

٥٤ ساعة٦ أسابيعتطبيقات احلاسوب R التدريس٨

١١ ساعة٣ أيامإدارة الوقت٩

١٢ ساعة٤ أياماالتصال الفعال١٠

١٢ ساعة٤ أيامصنع واتخاذ القرارات١١

١٥ ساعة٥ أياما.دارة والتخطيط ا.سYاتيجي١٢

١٥ ساعة٥ أيامإدارة اجلودة الشاملة١٣

١٤q٢٥ ساعة٥ أياممهارات التفاوض والوساطة وا.قناع والتأث

١٥ ساعة٥ أيامالقيادة وا.بداع ا.داري١٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

 كلية التربية 
للبنين/ أبهـا



٥٨ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٩ ساعات.٣ أيامتنمية القدرة على اتخاذ القرار لدى ذوي التفك0 ا/بتكاري (اجلانبي).١

١٥ ساعة.٣أياممهارات بناء االختبارات التحصيليه وطرق التقومي احلديثة(الذاتي-سلم التقدير-تقييم اMقران).٢

٣.SPSS ٣٠ ساعة.٦ أياممقدمة الستقدام برنامج احلزم ا/حصائية ` العلوم االجتماعية

٩ ساعات.٣ أياماالجتاهات احلديثة ` التدريس.٤

١٢ ساعة.٣ أيامإعداد وتقييم أدوات التقومي.٥

١٢ ساعة.٣ أيامفن االتصال الفعال.٦

 ١٢ساعة.٣ أيامتنمية مهارات التفك0.٧

١٥ ساعة.٣ أيامإدارة اجلودة الشاملة.٨

٢٠ ساعة.٤ أيامالقيادة وا/شراف الrبوي.٩

٤ ساعات.يوم واحددورة تدريبية لuمن الصناعي بالكلية.١٠

ساعتني.يوم واحدكيفية كتابة الس0ة الذاتية .١١

٦ ساعات.ثالث أيامدورة عن تربية اMطفال.١٢

٦ ساعات.ثالث أيامندوة ` ا/رشاد الزواجي.١٣

٣ ساعات.يوم واحدالثقة بالنفس١٤

٩ ساعات.٣ أيامتنمية القدرة على اتخاذ القرار لدى ذوي التفك0 االبتكاري (اجلانبي).١٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

 كلية التربية 
للبنات/ أبهـا



 ٥٩ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٤٠ ساعة٣ أسابيعتأثA تلف املرافق على سالمة املنشآت العامة وكيفية صيانتها١

٢٠ ساعةأسبوعانالزالزل وتأثAها على املنشآت٢

٣( Solid works) ٢٠ ساعةأسبوعانالرسم والتصميم باستخدام برنامج

٢٠ ساعةأسبوعانالرسم ثالثي ا]بعاد باستخدام برنامج ا]وتوكاد٤

٥(  Surfer) ١٦ ساعة أسبوعدورة

٢٠ ساعةأسبوعاندورة اخلرائط الرقمية٦

٢٠ ساعاتأسبوعانiاكاة النظم الصناعية باستخدام لغة أيرينا٧

١٠ ساعاتأسبوعدراسة جدوى املشروعات الهندسية٨

١٠ ساعاتأسبوعالرسم باستخدام ا]وتوكاد ثنائي ا]بعاد٩

٣٠ ساعةأسبوعانإدارة الصيانة واملوثوقية١٠

٢٠ ساعةأسبوعاندراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات الهندسية١١

١٢ ساعةأسبوعالتصنع املتكامل باحلاسب١٢

٢٠ ساعةأسبوعانإدارة أنظمة السالمة١٣

٢٠ ساعةأسبوعانإدارة املوارد البشرية١٤

٢٠ ساعةأسبوعاناحملاكاة باستخدام برنامج أرينا١٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كــــليــة الـهـندسـة



٦٠ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٢ ساعة٣ أيامالكشف عن ا:ثار باستخدام الطرق اجليوفيزيائية١

١٢ساعة٣ أيامدورة تنمية مهارات البحث العلمي٢

١٥ ساعة ٤ أيامدورة تنمية مهارات كتابة املشروعات٣

١٢ ساعة٣ أيامدورة مهارات االتصال الفعال٤

١٢ ساعة  ٣ أيامدورة إدارة الوقت وضغوط العمل٥

١٦ ساعة  ٤ أيامدورة تدريبية على طرق القياس املناعية٦

١٨ ساعة٣ أيامالكشف عن اhغذية املعدلة وراثيا٧

٢٤ ساعة٤ أيام السالمة امليكروبية لkغذية واملياه٨

دورة تدريبية على استخدام التقنيات احلديثة o الكشف عن السموم امليكروبية ٩
٣٢ ساعة ٤ أيام o مياه الري ومياه الشرب

١٢ ساعة٣ أيامالكشف عن ا:ثار باستخدام الطرق اجليوفيزيائية١٠

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كلية العلوم
( بنين )



 ٦١ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٤٨ ساعة٦ أسابيعدورة لغة إجنليزية عامة١

٦٤ ساعة٨ أسابيعتأسيس٢

٦٤ ساعة٨ أسابيعمبتدئ٣

٦٤ ساعة٨ أسابيعما قبل املتوسط٤

٦٤ ساعة٨ أسابيعمتوسط٥

٦٤ ساعة٨ أسابيعمتوسط مرتفع  ٦١

٦٤ ساعة٨ أسابيعمتوسط مرتفع  ٧٢

٦٤ ساعة٨ أسابيعمتقدم٨

٩(Toefl ) عداد الختبار التوفلR٦٤ ساعة٨ أسابيعدورات ا

٣٦ ساعة٦ أسابيعتدريب معلمي اللغة اRجنليزية١٠

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كـلــيـة الـلـغـات 
والترجــمة



٦٢ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٤ ساعاتيومانأنواع وطرق الدراسات العلمية الوبائية  اخملتلفة , اجملال الصحي١

٢SPSS  حصاء احليوي , حتليل نتائج البحث العلمي واستخدام برنامجS٤ ساعاتيوماناستخدام ا

ئـــوي٣ رن الـــرِّ ساعتانيوم واحدالــــدَّ

ساعتانيوم واحدالليشمانيا٤

ساعتانيوم واحداحلمى املالطية٥

ساعتانيوم واحدالتَّطعيمات ا[ساسية٦

وكية وا[نفلونزا٧ ساعتانيوم واحداحلمى الشَّ

٨(Basic Life Support ( BLS نعاش القلبي والرئويS٦ ساعاتثالثة أياما

٩First – Aid    سعافات ا[وليةS٦ ساعاتثالثة أياما

١٠Infection    ساعتانيوم واحدمكافحة العدوى

١١Critical Thinkingساعتانيوم واحد

١٢Brainstormingساعتانيوم واحد

الدورات والبرامج التي تنفذهــا 
عـــمـــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمـــــع 
والتعــليم المستمــر مــن خـــــالل

كـــلــــيــة الــعــــلـــوم 
الطبية التطبيقية



 ٦٣ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٢٠ ساعة٤ أيامحقوق ا)نسان١

٢٠ ساعة٤ أيامغسيل ا9موال٢

٢٠ ساعة٤ أيامإدارة الذات وتنظيم الوقت٣

٢٠ ساعة٤ أيامتطوير أساليب ونظم إجراءات العمل٤

٢٠ ساعة٤ أيامتقييم ا9داء املؤسسي٥

٢٠ ساعة٤ أيامأساليب زيادة ا)نتاجية X املنظمات احلكومية٦

٢٠ ساعة٤ أياممهارات التسويق املعاصر٧

٢٠ ساعة٤ أياما)دارة املكتبية احلديثة وا9رشفة٨

٢٠ ساعة٤ أيامفن إدارة احلشود٩

٢٠ ساعة٤ أيامالتميز X خدمة العمالء١٠

٢٠ ساعة٤ أياممهارات ا)تصال باجلمهور١١

٢٠ ساعة٤ أياماسrاتيجات تغيo وتطوير الذات١٢

١٣st٢٠ ساعة٤ أيامالتدقيق واملراجعة باستخدام احلاسب ا

٢٠ ساعة٤ أيامالتقنيات احلديثة X املراجعة١٤

٢٠ ساعة٤ أيامعناصر النظام احملاسبي X اململكة العربية السعودية١٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كــــلية المــجــتــمع 
لـلــبــنـين

( بخميس مشيط )



٦٤ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٢٠ ساعة٤ أيامنظام الرقابة الداخلية / الوحدات احلكومية١٦

٢٠ ساعة٤ أيامالتخطيط املاE وإعداد املوازنات١٧

١٨E٢٠ ساعة٤ أياماحملاسبة وأدوات التحليل املا

١٩٢٠٠٧ Office٣٠ ساعة٦ أيام

٢٠ Lenux ٣٠ ساعة٦ أيامنظام التشغيل لينكس

٣٠ ساعة٦ أياممقدمة / اWنVنت٢١

٢٢EY٤٠ ساعة٨ أيامصيانة احلاسب ا

٣٠ ساعة٦ أياممقدمة / قواعد البيانات٢٣

٤٠ ساعة٨ أيامشبكات احلاسب ٢٤

٢٥ ICDL ٣٠ ساعة٦ أياماملستوى ا_ول

٢٦ ICDL b٣٠ ساعة٦ أياماملستوى الثا

٢٧CCNA ٦٠ ساعة١٢ يومدورة

٢٨CWNA ٦٠ ساعة١٢ يومدورة

٢٩VISUAL BASIC  ٣٠ ساعة٦ أيامفيجوال بيسك

١٥ ساعة٣ أيامتطبيقات اجلودة / التحاليل الطبية٣٠

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كــــلية المــجــتــمع 
لـلــبــنـين

( بخميس مشيط )



 ٦٥ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٥ ساعة٣ أيامأساليب التقييم الصحي ملياه الشرب٣١

١٥ ساعة٣ أياممعايH اGمن والسالمة A اخملت?ات الطبية٣٢

١٥ ساعة٣ أيامتطور فHوسات اGنفلونزا وآثارها على صحة الفرد واجملتمع٣٣

٣٠ ساعة٦ أيامال^جمة ا\دارية٣٤

٣٠ ساعة٦ أيامال^جمة القانونية وترجمة العقود٣٥

٣٠ ساعة٦ أيامال^جمة املصرفية٣٦

٣٠ ساعة٦ أيامال^جمة ا\عالمية والصحفية الشاملة٣٧

٣٠ ساعة٦ أيامترجمة وثائق اجلودة الشاملة٣٨

٣٠ ساعة٦ أيامال^جمة الدينية وا\سالمية٣٩

٤٠Tofl ٥٠ ساعة١٠ أيامدورة إعداد توفيل

٥٠ ساعة١٠ أيامدورة احملادثة واالستماع٤١



٦٦ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٠ ساعات٥ أيامتنمية املهارات ا-دارية والقيادية ١

٦ ساعات٣ أيامإدارة ا=زمات٢

٤ ساعاتيومانإعداد هندسة العمليات ا-دارية٣

٤ ساعاتيومانمهارات كتابة وإعداد التقارير واملراسالت٤

٦ ساعات٣ أيامإدارة الوقت٥

٦ ساعات٣ أيامالتعامل مع ضغوط العمل٦

٦ ساعات٣ أياممهارات بناء فرق العمل٧

٤ ساعاتيومانإدارة املعرفة٨

٦ ساعات٣ أيامكيفية التعامل مع املوظفني مث\ي املشاكل٩

١٠ ساعات٥ أياما=مناط الشخصية b بيئة العمل١٠

١٠ ساعات٥ أيامإدارة التغي\١١

١٠ ساعات٥ أيامالتخطيط االسhاتيجي١٢

١٣(BSC ) ١٠ ساعات٥ أيامبطاقة ا=داء املتوازن

٦ ساعات٣ أياماالجتاهات احلديثة b إدارة املوارد البشرية١٤

٤ ساعاتيومانمراجعة تقومي أداء العاملني ١٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كلية العلوم واIداب 
وكــلــيـة المـجــتـمـع 

بالنماص



 ٦٧ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٦ ساعات٣ أياممق1ح ل.نامج تدريبي١٦

٤ ساعاتيومانتخطيط القوى العاملة١٧

٦ ساعات٣ أيامالسكرتارية التنفيذية واKدارة املكتبية١٨

٤ ساعاتيومانالعدالة التنظيمية١٩

٦ ساعات٣ أيامتنمية املهارات البيعية٢٠

٢١Xمنطقة عس Y ٤ ساعاتيومانتطوير اس1اتيجيات التسويق السياحي

٢٢Xمنطقة عس Y صناعة السياحة Y ٦ ساعة٣ أيام_اور العمل

٤ ساعةيوماناملسئولية االجتماعية للتسويق وحماية املستهلك Y ضوء املزيج التسويقي بني الفكر اKسالمي والفكر الغربي٢٣

٦ ساعة٣ أيامتكاليف إدارة املشروعات٢٤

١٠ ساعة٥ أيامالتخطيط Kدارة املشروعات ٢٥

٦ ساعة٣ أيامإدارة املشنأت الصغXة٢٦

٦ ساعة٣ أيامحتليل التدفقات النقدية للمشروع٢٧

١٠ ساعة٥ أيامكيفية قراءة التقارير املالية لغX املاليني ٢٨

٤ ساعة يوماناKدارة احلديثة للمستودعات٢٩

٦ ساعة٣ أيامإدارة املواد ومراقبة اخملزون ٣٠



٦٨ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٠ ساعات٥ أياما9دارة  احلديثة للمش/يات والعقود٣١
٢٤ ساعةشهر اللغة ا9جنليزية املستوى اBول ٣٢
٢٤ ساعةشهراللغة ا9جنليزية املستوى املتوسط ٣٣
٢٤ ساعةشهراللغة ا9جنليزية املستوى املتقدم ٣٤
٢٤ ساعةشهردورة لغة إجنليزية لTغراض اخلاصة٣٥
٣٦ (Microsoft Office ( Complete ) ( ICDL١٨٠ ساعة٦٠ يوًما
٣٧(Soft Ware For Accounting ( TMLY٩٠ ساعة٣٠ يوًما
٣٨Photoshop٣٠ ساعة١٥ يوًما
٣٩Website Design - Basic ٦٠ ساعة٣٠ يوًما
٤٠Information Security System ٦٠ ساعة٣٠ يوًما
٤١Wireless and Mobile Communication Networking٦٠ ساعة٣٠ يوًما
٤٢PC Maintenance & Assembly٦٠ ساعة٣٠ يوًما
٤٣Core Java٣٠ ساعة١٥ يوًما
٤٤Web Designing Using Flex and Action Script٣٠ ساعة١٥ يوًما
١٠ ساعات٥ أيامدورة الثقافة الصحية٤٥
١٠ ساعات٥ أيامدورة ا9عداد االمتحان هيئة التخصصات السعودية٤٦

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كلية العلوم واIداب 
وكــلــيـة المـجــتـمـع 

بالنماص



 ٦٩ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٢٠ ساعة١٠ أيامتطبيقات احلاسب وا/ن.نت + التدريس١

٢A٢٠ ساعة١٠ أيامالتعليم ا/لك.و

٢٠ ساعة١٠ أيامشبكات احلاسب ( مبتدئ)٣

٢٠ ساعة١٠ أيامشبكات احلاسب ( متقدم)٤

٥LM٢٠ ساعة١٠ أيامصيانة احلاسب ا

٣٠ ساعة١٥ يوم\ال]Zة املرئية بلغة فيجول البيسك٦

٧SPSS ٢٠ ساعة١٠ أيامتفعيل ال]نامج ا/حصائي

٨L٢٠ ساعة١٠ أيامالتحليل املا

٢٠ ساعة١٠ أياما/دارة االس.اتيجية٩

١٠Lاالعتماد وتأكيد اجلودة + التعليم العا m١٠ ساعة٥ أياممعاي

١١(Effective Teaching ) ٢٠ ساعة١٠ أيامالتدريس الفعال

١٢Developing Listening Skills ٢٠ ساعة١٠ أيامتطوير مهارات االستماع

١٣ General English & Functional ٢٠ ساعة١٠ أياماللغة ا/جنليزية العامة

١٤English For Specific Purpose غراض اخلاصةu٢٠ ساعة١٠ أياماللغة ا/جنليزية ل

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كلية المجتمع
في بيشة



٧٠ |

من خالل : كلية العلوم وا*داب في بيشة 
عدد الساعات ا@جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٣٠ ساعة١٠ أيامدورة 0 اللغة ا.جنليزية الطبية١
١٥ ساعة٥ أيامدورة 0 ا.سعافات ا>ولية٢
٣٠ ساعة١٥ يومDدورة 0 اخملتAات الطبية٣
٦٠ ساعة٣ أشهردورة اللغة ا.جنليزية متعددة املستويات٤

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 

والتعليم المستمر

من خالل :  وكالة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في بيشة 
١٥ ساعة٥ أيامدورة تدريبية 0 ا.سعافات ا>ولية١
٣٠ ساعة١٠ أيامدورة تدريبية 0 التحاليل الطبية٢
١٥ ساعة٥ أيامدورة مكثفة 0 ا.جنليزية الطبية  واملصطلحات الطبية٣

من خالل :  كـلــيــة الــعــلــوم للبنات/ في أبها 

مدى تأث\ اللغة وا>ساليب احلديثة لعرض املقررات على تقبل الطالبات للمادة ١
٩ ساعات٣ أيامالعلمية

٩ ساعات٣ أيامأمن املعلومات٢

ا.سعافات ا>ولية والتوعية الصحية والغذائية والسالمة من بعض eاطر املنزل ٣
٩ ساعات٣ أياموالعمل

من خالل :  كـلــيـــة الـعـلـوم واالقتصاد المنزلي بأبــــهــا 
١٦ ساعة٢ أسبوعاملمارسات الفنية والتشكيلية١



 ٧١ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٣ IC ٣٠ ساعةشهرالشهادة الدولية للحاسبات وا'ن&نت

٢+A  ٣٠ ساعةشهرالشهادة العاملية

٣Net wort+      ٣٠ ساعةشهرالشهادة العاملية

٤CCNA   ٦٠ ساعةشهرالشهادة العاملية سيسكو

٥SPSS   حصائيIنامج  اL٢٠ ساعةأسبوعانال

٢٠ ساعةأسبوعاندورة التصميم وا'بداع٦

٧ U٢٠ ساعةأسبوعانالتعليم ا'لك&و

١٥ ساعةأسبوعانإدارة اجلودة الشاملة٨

١٥ ساعةأسبوعاندورة برنامج معارف٩

١٥ ساعةأسبوعانترتيب امللفات إلك&ونًيا ، يدوّيًا١٠

٣ ساعاتيوم واحدإدارة الوقت١١

٤ ساعاتيوم واحداخلرائط الذهبية١٢

٨ ساعات٤ أيامالتحليل ا'حصائي١٣

٨ ساعات٤ أيامإدارة احلاسوب املكتبية١٤

٣ ساعاتيوم واحدالبحث k ا'ن&نت١٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كلية المجتمع 
للبنات/ بأبها



٧٢ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٣ ساعاتيوم واحدأمن املعلومات احلاسوبية١٦

٨ ساعات٤ أيامإدارة احلاسوب املكتبية١٧

٨ ساعات٤ أياماملونتاج١٨

٨ ساعات٤ أيامالفوتوشوب١٩

٣ ساعاتيوم واحدتطبيقات قوقل٢٠

٣ ساعاتيوم واحدكيف تتغلبني على قلق االمتحانات٢١

٣ ساعاتيوم واحدكيف تفكرين بطريقة إيجابية٢٢

٣ ساعاتيوم واحدتنمية الذات٢٣

٣ ساعاتيوم واحدفن التواصل مع ا_خرين٢٤

٣ ساعاتيوم واحدإدارة االجتماعات٢٥

٣ ساعاتيوم واحدالثقة بالنفس٢٦

٢٧g٣ ساعاتيوم واحدالقبعات الست للتفك

٣ ساعاتيوم واحدمهارات االتصال الفعال٢٨

٣ ساعاتيوم واحدالبحث العلمي٢٩

٣ ساعاتيوم واحدأخالقيات املهنة٣٠

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كلية المجتمع 
للبنات/ بأبها



 ٧٣ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٣ ساعاتيوم واحدكيف تتعاملني مع املراهقني٣١

٣ ساعاتيوم واحدطرق املذاكرة الصحيحة٣٢

٣ ساعاتيوم واحددور املرأة H Iتمعنا٣٣

٣ ساعاتيوم واحدأخالقيات الطالبة٣٤

٣ ساعاتيوم واحدفن اUلقاء٣٥

٣ ساعاتيوم واحدكيف تس[دين رشاقتك بعد الوالدة٣٦

٣ ساعاتيوم واحدالسمنة و_اطرها٣٧

٣ ساعاتيوم واحداUدمان وأنواعه ( العقاقc ـ الكمبيوتر)٣٨

٣ ساعاتيوم واحدالتأثcات الصحية ملشروبات الطاقة ٣٩

٣ ساعاتيوم واحدكيف تختارين صديقتك٤٠

٣ ساعاتيوم واحدأسرار السعادة٤١

٣ ساعاتيوم واحدتوصيف الpنامج الدراسي٤٢

٤٣qالتعليم العا I داء الرئيسةt٣ ساعاتيوم واحدمؤشرات ا

٣ ساعاتيوم واحداUرشاد الطالبي٤٤

٣ ساعاتيوم واحداملعايc اtكادميية٤٥



٧٤ |

من خالل : كلية المجتمع للبنات/ بأبها 
عدد الساعات ا@جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٣ ساعاتيوم واحدالتعلم الفعال ملؤسسات التعليم العا$٤٦
٣ ساعاتيوم واحداملعيار الرابع٤٧
٣ ساعاتيوم واحدطرق التدريس احلديثة٤٨
٣ ساعاتيوم واحدمبادئ إدارة اجلودة الشاملة " للطالبات "٤٩
٣ ساعاتيوم واحدالتميز والطريق نحو اجلودة٥٠
٣ ساعاتيوم واحدالتخطيط االس^اتيجي وإدارة فرق العمل٥١
٣ ساعاتيوم واحدإدارة البحث والتقييم اeحصائي٥٢ الدورات والبرامج التي تنفذها 

عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر 

من خالل : كــلـيـة الـعــلـوم الصحية للبنات ببيشة 
عدد الساعات ا@جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٢٤ ساعةأسبوعاندورة اeسعافات اhولية١
١٥ ساعةأسبوعتطبيقات اجلودة k التحاليل الطبية٢
١٥ ساعةأسبوعأساليب التقييم الصحي ملياه الشرب٣
١٥ ساعةأسبوعمعاير اhمان والسالمة k اخملتpات الطبية٤

من خالل : كلية العلوم ا@نسانية
٣٢ ساعةأسبوعاندورة تنمية املهارات اللغوية ١



 ٧٥ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

٣ ساعاتيوم واحدالغذاء وقاية من العالج ١

١٥ ساعةأسبوعانتصنيع  وحفظ ا=غذية٢

٨ ساعاتأسبوعفن النسيج K السجاد٣

٨ ساعاتأسبوعالنسيج اجملسم٤

٨ ساعاتأسبوعسالمة الغذاء + ورشة عمل٥

١٥ ساعةأسبوعاناملمارسات الفنية والتشكيلية٦

٥ نظري | ٥٠ عملي١٥ يوًمادورة فن الكروشية ٧

٥ نظري | ٤٣ عملي١٣ يوًمادورة فن التفصيل ( الفستان)٨

٥ نظري | ٤٣ عملي١٣ يوًمادورة فن التفصيل (اجلاكيت)٩

٨ نظري | ٤٢ عملي١٣ يوًمادورة فن  تدريبية بعنوان ( إعداد العجائن)١٠

٥ نظري| ٣٥ عملي١١ يوًمادورة فن التفصيل( البلوزة)١١

٥ نظري | ٣١ عملي١١ يوًمادورة فن التفصيل ( التنورة)١٢

٥ نظري| ٤٣ عملي١٣ يوًمادورة فن التفصيل ( املالبس املنزلية)١٣

١٠ ساعات٥ أياممناهج وأساليب البحث العلمي١٤

٦٦ ساعة١٧ يوًمادورة تدريبية K إدارة السكن والعناية والعالقة ا=سرية١٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كــلــيـــة الــعـــلــوم 
وا1دارة واالقتصاد

( قسم االقتصاد 
المنزلي)



٧٦ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورةم

١٥ ساعة٣ أيامتطبيقات اجلودة . التحاليل الطبية١

١٥ ساعة٣ أيامأساليب التقييم الصحي ملياه الشرب٢

١٥ ساعة٣ أياممعاير اNمان والسالمة . اخملتGات الطبية٣

١٥ ساعة٣ أيامتطور ف_وسات اNنفلونزا وآثارها على صحة أفراد اجملتمع٤

٣٠ ساعة٦ أيامالbجمة ا`دارية٥

٣٠ ساعة٦ أيامالbجمة القانونية وترجمة العقود٦

٣٠ ساعة٦ أيامالbجمة املصرفية٧

٣٠ ساعة٦ أيامالbجمة ا`عالمية والصحفية الشاملة٨

٣٠ ساعة٦ أيامترجمة وثائق اجلودة الشاملة٩

٣٠ ساعة٦ أيامالbجمة الدينية وا`سالمية١٠

١١TOIFL  ٥٠ ساعة١٠ أيامدورة إعداد توفيل

٥٠ ساعة١٠ أيامدورة احملادثة وا`ستماع١٢

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خالل

قـسـم تقـــــنية 
المختبرات الطبية



 ٧٧ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٦٠ ساعة١٠ شهوردبلوم * احلاسب ا$#١

١٦٠ ساعة١٠ شهوردبلوم * التنمية البشرية٢

٩٠ ساعة٧٥ يوًمادورة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر٣

٩٠ ساعة٧٥ يوًمادورة للتأهيل للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة ( الQبية اخلاصة)٤

٩٠ ساعة٧٥ يوًمادورة * تنمية مهارات التدريس٥

٦٠ ساعة٣٠ يوًمادورة * تنمية مفهوم الذات وا`رشاد الزواجي٦

٦٠ ساعة٣٠ يوًمادورة * االستماع واحلديث٧

٦٠ ساعة٣٠ يوًماقواعد اللغة ا`جنليزية ( املستوى املبتدئ)٨

٦٠ ساعة٣٠ يوًماقواعد اللغة ا`جنليزية ( املستوى املتوسط)٩

٦٠ ساعة٣٠ يوًماحتسني املستوى اللغوي  ( املستوى املبتدئ)١٠

٦٠ ساعة٣٠ يوًماحتسني املستوى اللغوي  ( املستوى املتوسط)١١

٦٠ ساعة٣٠ يوًماحتسني املستوى اللغوي ( املستوى املتقدم)١٢

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كلية التربية 
للمعلمات

بمحافظة ظهران الجنوب



٧٨ |

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١(TOEFL) ٦٠ ساعةشهردورة إعداد

٦٠ ساعةشهردورة لغة إجنليزية عامة٢

٦٠ ساعةشهردورة ?ادثة٣

٣٠ ساعةأسبوعانتنمية الذوق اCدبي٤

٣٠ ساعةأسبوعانتبسيط القواعد النحوية٥

٣٠ ساعةأسبوعانمهارات الكتابة الصحيحة٦

٣٠ ساعةأسبوعانتنمية فن االرتقاء٧

٦ ساعات٣ أيامكيفية كتابة البحوث العلمية٨

٦ ساعات٣ أيامالتعريف بأهم املصادر واملراجع التاريخية التاريخ القدمي اeسالمي واحلديث املعاصر٩

٦ ساعات٣ أياماختيار بعض قضايا التاريخ اeسالمي واحلديث ومناقشتها ١٠

٢٠ ساعة١٠ أيامإدارة مصادر التعلم١١

٣٠ ساعةأسبوعاناeرشاد النفسي١٢

٢٠ ساعة١٠ أياماeرشاد اCسري١٣

١٤u٨ ساعة٤ أياممهارات التفك

٨ ساعة ٤ أيامالقيادة االسxاتيجية للمؤسسات التعليمية١٥

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 
والتعليم المستمر من خـــالل

كلية اIداب 
وا1دارة

 بمحافظة بيشة



 ٧٩ |   دلـيــل الدورات والبرامـج  ١٤٣٥ /١٤٣٦ هـ 

عدد الساعات ا1جماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

١٠ ساعات ٥ أيامإدارة ا1زمات التعليمية١٦

١٥ ساعة٦ أيامتنمية املهارات احلياتية١٧

٢٠ ساعة١٠ أياماFدارة االسDاتيجية١٨

٢٥ ساعةأسبوعانتــــــريــــــز١٩

٢٥ ساعةأسبوعانكــــــــورت٢٠

١٨ ساعةأسبوععلوم التجويد٢١

٢٢QR٤٠ ساعة٣ أسابيعصيانة احلاسب ا

٣٠ ساعةأسبوعانمقدمة ] قواعد البيانات٢٣

٤٠ ساعة٣ أسابيعشبكات احلاسب٢٤

٢٥ICDL ٣٠ ساعةأسبوعاناملستوى ا1ول

٢٦ICDL c٣٠ ساعةأسبوعاناملستوى الثا

٢٧CCNA ٣٠ ساعةأسبوعاندورة

٢٨CWNA ٦٠ ساعةشهردورة

٢٩ VISUAL BASIC ٣٠ ساعةأسبوعانفيجول بيسك



٨٠ |

الدورات والبرامج التي تنفذها 
عـــمــــادة خــدمـــــة الــمـجــتــمــع 

والتعليم المستمر

من خالل : كلـــــيـة الــتربـيـة للــبنات بمحـايل عـسـير 

عدد الساعات اLجماليةمـــدة الدورةاســــــــم الــــدورة م

ساعتانيوم9اطر املستشفيات وكيفية الوقاية منها١

ساعتانيومالفحص الذاتي للثدي٢

ساعتانيومإنفلونزا اخلنازير٣

ساعتانيومإدارة اجلودة واالعتماد Q Rال الرعاية الصحية٤

ساعتانيومالعناية الصحية أثناء الدورة الشهرية٥

ساعتانيومإدارة ا_زمات٦

ساعتانيوموسائل التحكم R العدوى٧

ساعتانيوماملشاكل الصحية التي تواجه الفتاة أثناء فhة املراهقة٨

من خالل : كلية علوم الحاسب اNلي ببيشة
٤٠ ساعةأسبوعانالوسائط املتعددة وتصميم صفحات اmنhنت١

من خالل : كلية العلوم واNداب بخميس مشيط 
١٢ ساعةيوماندورة اmسعافات ا_ولية١
٢office ٨ ساعاتيوماندورة




