
 

  

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع

 التدريبية للعام اجلامعي الربامج

 هـ1443 
 

اكة المجتمعية  البرامج التدريبية المجانية  وبرامج الشر

 والخدمة العامة

 



 

 

  برامج مجانية مجدولة ) عن بعد(

 اسم الدورة م
الفصل 
 الجامعي

 التاريخ المقترح
القسم 

 )رجال/نساء(
 الفئة المستهدفة

عدد 
الساعات 
 الميالدي الهجري التدريبية

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 8/11/2021 هـ3/4/1443 األول المحاسبة المالية لغير المحاسبين  1

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 11/11/2021 هـ6/4/1443 األول التفكير خارج الصندوق  2

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 18/11/2021 هـ13/4/1443 األول حساب زكاة الثروة النقدية  3

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 22/11/2021 هـ17/4/1443 األول إدارة الذات واستراتيجيات النجاح  4

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 25/11/2021 هـ20/4/1443 األول إدارة الوقت  5

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 29/11/2021 هـ24/4/1443 األول التفاعلية لفن االقناع ورشة عمل اللغة اإلنجليزية  6

 األول الكاريزما الجذابة  7
 رجال / نساء 2/12/2021 هـ27/4/1443

 كافة المجتمع
3 

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 6/12/2021 هـ2/5/1443 األول الذكاء العاطفي  8

9  Preparing for a Job Interview 3 كافة المجتمع رجال / نساء 9/12/2021 هـ5/5/1443 األول 

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 8/2/2022 هـ7/7/1443 األول اآللياساسيات الصيانة الوقائية للحاسب   10

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 10/2/2022 هـ9/7/1443 األول طناعي وتطبيقاتهصمقدمة في الذكاء اال  11

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 15/2/2022 هـ14/7/1443 األول االحتيال الجنائية وكشفالمحاسبة   12

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 17/2/2022 هـ16/7/1443 األول أللطفاللتأثير العاب الون الين على السلوك النفسي   13

 3 كافة المجتمع نساء /رجال  22/2/2022 هـ21/7/1443 األول االسوشيال ميديفي  صغار التعامل مع ال  14

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 24/2/2022 هـ23/7/1443 األول المحاسبة المالية لغير المحاسبين  15



 

 

 برامج مجانية مجدولة ) عن بعد(

 اسم الدورة م
الفصل 
 الجامعي

 التاريخ المقترح
القسم 

 )رجال/نساء(
 الفئة المستهدفة

عدد 
الساعات 
 الميالدي الهجري التدريبية

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 1/3/2022 هـ28/7/1443 األول التفكير خارج الصندوق  16

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 3/3/2022 هـ30/7/1443 الثاني حساب زكاة الثروة النقدية  17

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 8/2/2022 هـ7/7/1443 الثاني إدارة الذات واستراتيجيات النجاح  18

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 10/2/2022 هـ9/7/1443 الثاني إدارة الوقت  19

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 15/2/2022 هـ14/7/1443 الثاني فن التفاوض واإلقناع  )لغة إنجليزية(  20

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 8/3/2022 هـ5/8/1443 الثاني كتابة التقارير اإلخبارية   21

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 10/3/2022 هـ7/8/1443 الثاني وسائل التواصل االجتماعي والتوظيف  22

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 15/3/2022 هـ12/8/1443 الثاني التفكير االبداعي لدى الطفلتنمية   23

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 6/12/2021 هـ2/5/1443 الثاني مهارات البائع الناجح  24

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 9/12/2021 هـ5/5/1443 الثاني Camtisa Studio  إستخدام برنامج  25

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 13/12/2021 هـ9/5/1443 الثاني ف البيع عبر موقع امازون السعوديةااحتر  26

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 16/12/2021 هـ12/5/1443 الثاني الخاص بدون برمجة كصنع تطبيقا  27

 الثاني المحاسبة الجنائية وكشف االحتيال  28
 3 كافة المجتمع رجال / نساء 16/12/2021 هـ12/5/1443

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 17/2/2022 هـ16/7/1443 الثاني الكاريزما الجذابة   29

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 22/2/2022 هـ21/7/1443 الثاني الفعالية بإدارة الوقت  30



 

 

  

  برامج مجانية مجدولة ) عن بعد(

 اسم الدورة م
الفصل 
 الجامعي

 التاريخ المقترح
القسم 

 )رجال/نساء(
 الفئة المستهدفة

عدد 
الساعات 
 الميالدي الهجري التدريبية

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 24/2/2022 هـ23/7/1443 الثاني فن صياغة العقود القانونية   31

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 1/3/2022 هـ28/7/1443 الثاني لكترونيةاإلستبيانات االعمل   32

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 3/3/2022 هـ30/7/1443 الثاني العالقات في الحياه الشخصية والمهنيةإدارة   33

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 8/3/2022 هـ5/8/1443 الثاني المونتاج عن طريق الجوال  34

 3 كافة المجتمع نساء رجال / 10/3/2022 هـ7/8/1443 الثاني صناعة السيرة الذاتية و اجتياز المقابالت الوظيفية  35

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 15/3/2022 هـ12/8/1443 الثاني ضبط ميزانية األسرة   36

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 17/3/2022 هـ14/8/1443 الثاني أثر العامل البشري على منظومة امن المعلومات   37

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 22/3/2022 هـ19/8/1443 الثاني مصطلحات قانونية انجليزية  38

 3 كافة المجتمع رجال / نساء 24/3/2022 هـ21/8/1443 الثاني استيعاب سوق العمل واحتياجاته الحالية   39



 

 

 والخدمة العامة مجتمعيةالشراكة البرامج 

 اسم الدورة م
الفصل 
 الجامعي

 التاريخ المقترح
القسم 

 )رجال/نساء(
 الفئة المستهدفة

عدد 
الساعات 
 الميالدي الهجري التدريبية

 نساء   األول فرط الحركة لدى األطفال  1
مؤسسات ذوي 

 االحتياجات الخاصة
3 

 3 كافة المجتمع رجال / نساء   األول مبادئ  التسوق االلكتروني  2

 50 طالب الجامعات رجال / نساء   األول دورة سيسكو )عن بعد( المستوي األول و الثاني  3

 رجال / نساء   األول أسس القيادة وتنظيم العمل  4
في القطاعات  القيادات

 الحكومية
3 

 األول مهارات المدير الناجح  5
 رجال / نساء  

في المؤسسات  القيادات
 الخيرية

3 

 3 النسائية القيادات رجال / نساء   األول مهارات صناعة القرار  6

 األول تنمية المهارات القيادية    7
 نساءرجال /   

في القطاعات  القيادات
 األهلية

3 

 3 طالب الجامعات رجال / نساء   األول إدارة الوقت وتحديد األولويات  8

 األول احترافية االتصال في بيئة العمل  9
 رجال / نساء  

منسوبو وزرة التنمية 
 االجتماعية

3 

 3 الصحةمتطوعو وزارة  رجال/نساء   األول مهارات متقدمة في العمل التطوعي  10

 3 جمعيات الطفولة رجال / نساء   الثاني الطفل االمن  11

 نساءرجال /    الثاني العالج االسري  12
مكاتب اإلرشاد 

 التطوعي
6 

 

 

 



 

  

 والخدمة العامة الشراكة المجتمعيةبرامج 

 اسم الدورة م
الفصل 
 الجامعي

 التاريخ المقترح
القسم 

 )رجال/نساء(
 الفئة المستهدفة

عدد 
الساعات 
 الميالدي الهجري التدريبية

 3 وزارة التعليم  رجال / نساء   الثاني مهارات االرشاد االجتماعي والنفسي  13

 رجال / نساء   الثاني مهارات اكتشاف مشكالت المجتمع واعداد البرامج لعالجها  14
الجمعيات الخيرية 

 التطوعية
3 

 3 القيادات رجال / نساء   الثاني فن ادرأه االزمات  15

 3 القيادات رجال / نساء   الثاني تنمية مهارات التعامل مع فريق العمل  16

 30 طالب الجامعات رجال / نساء   الثاني الثالثدورة سيسكو )عن بعد( المستوى   17

 رجال   الثاني اإلخراج الصحفي   18
جمعية الصحفيين 

 السعودية
6 

 رجال   الثاني الخطابات والتقاريرمهارات كتابة   19
الشؤون وزارة 

 االجتماعية
3 

 رجال / نساء   الثاني ومهارات التعامل معه الطفل ذوي االحتياجات الخاصة  20
جمعيات ذوي 

 االحتياجات الخاصة
3 

 نساء   الثاني مهارات التفاوض واتخاذ القرار  21
قيادات دار الرعاية 

 االجتماعية
3 



 

 


