


















نتائج التحليل االحصائي لربامج تدريبية ملبادرات خدمة اجملتمع 



دراسة جدوى المشاريع
34.5

إدارة األداء
4.8

كيف تولد أفكار ريادية
12.5

المحاسبة لغير المحاسبين
29.4

…تطوير الذات 

(ريادة) مبادرة 

دراسة جدوى المشاريع إدارة األداء كيف تولد أفكار ريادية المحاسبة لغير المحاسبين تطوير الذات وتحقيق النجاح

نسبةلغتبحيث(املشاريعجدوىدراسة)دورةكانتحضور(رايدة)مبادرةدوراتأعلىأنأعالهالبياينوالرسماجلدولمنيتضح▪
يفيليها(%29.4)بلغتةبنسب(احملاسبنيلغرياحملاسبة)دورةالثانيةاملرتبةيفيليهااملبادرة،حضورعددإمجايلمن(%34.5)احلضور

.(%19.3)بلغتبنسبة(النجاحوحتقيقالذاتتطوير)دورةالثالثةاملرتبة
.الذاتوتطوير،احملاسبةودورةاألعمال،رايدةلدوراتاجملتمعأفرادحضورنسبةارتفاعلوحظ-
.التوقيتبنفسأخرىدوراتمعمتزامنةعقدتكوهنا(األداءإدارة)دورةحضورعدداخنفاض-
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الذكاء الوجداني :حياة أسرية آمنة التقنيات 
المساعدة لذوي 

االحتياجات 
الخاصة

الشباب آمال 
وتحديات

ةالقيادة األسري إدارة الوقت 
والتعامل مع 
الضغوط 
واألزمات

كيف تحقق 
االستقرار 

ةلحياتك الزوجي

ميزانية األسرة ةالجودة الشخصي الحقوق 
والوجبات بين

الزوجين

الزواج اآلمن

بلغتيثح(الوجداينالذكاء)دورةكانتحضور"أمنةأسرةبرانمج("ماهرة)مبادرةدوراتأعلىأنأعالهالبياينوالرسماجلدولمنيتضح▪
بلغتبنسبةاتواألزمالضغوطمعوالتعاملالوقتإدارةدورةالثانيةاملرتبةيفيليهااملبادرة،حضورعددإمجايلمن(%57.5)احلضورنسبة

.(%23.9)بلغتبنسبةالزوجيةحلياتكاالستقرارحتققكيفالثالثةاملرتبةيفيليها(46.3%)
.الذاتطويروتالنفسياجلانبيفابلتثقيفاجملتمعأفراداهتمامعلىيدلمما،(الوجداينالذكاء)دورةاحلضورعددارتفاعلوحظ-
.اخلميسيوممساءيفوانعقادها،نفسهالتوقيتيفدورةمنأكثرالنعقاد(اآلمنالزواج)دورةيفاحلضورنسبةاخنفاض-
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اءالتنشئة الوالدية لألبن ة أثر المتغيرات المعاصر
في أحكام الحضانة

بناء شخصية الطفل التنمر و آثاره الجسدية 
والنفسية وطرق عالجه

خصائص نمو حديثي 
الوالدة وكيفية التعامل

معها

اضطراب فرط الحركة 
لدى األطفال

داللتها ) رسوم األطفال 
(النفسية والتربوية

التربية الناجحة

والنفسيةاجلسديةرهآاثوالتنمر)دورةكانتحضور"الناجحةالرتبيةبرانمج"ماهرةمبادرةدوراتأعلىأنأعالهالبياينوالرسماجلدولمنيتضح▪
األطفالدىلاحلركةفرطاضطرابدورةالثانيةاملرتبةيفيليهااملبادرة،حضورعددإمجايلمن(%40.9)احلضورنسبةبلغتحيثعالجهوطرق
.(%10.2)بلغتبنسبةاحلضانةأحكاميفاملعاصرةاملتغرياتأثركيفالثالثةاملرتبةيفيليها(%25.3)بلغتبنسبة

املوضوعاتيفوتثقيفهمموعيهزايدةيفاجملتمعأفرادرغبةعلىيدلمما،(احلركةفرط)ودورة(آاثرهوالتنمر)دورةيفاحلضورعددارتفاعيالحظ-
.معهاالتعاملوكيفيةاألطفاللدىوالسلوكيةالنفسيةواحلديثة

.نفسهالتوقيتيفدورةمنأكثرالنعقاد(الطفلشخصيةبناء)دورةيفاحلضورنسبةاخنفاض-



62.3

37.7

مبادرة باحث

مهارة الكتابة العلمية

أخالقيات البحث العلمي

العلميةكتابةالمهارةدورةكانتحضورابحثمبادرةدوراتأعلىأنأعالهالبياينوالرسماجلدولمنيتضح▪
أخالقياتدورةالثانيةاملرتبةيفيليهااملبادرة،حضورعددإمجايلمن(%62.3)احلضورنسبةبلغتحيث

.(%37.7)بلغتبنسبةالعلميالبحث
.املهارات البحثيةيالحظ ارتفاع عدد احلضور يف الدورات اليت تركز على تطوير -



12.8

65.3

12.7

9.2

مجتمع صحي

طرق انتقال الفيروسات والوقاية منها اإلسعافات األولية الوقاية من سرطان الرئة العناية الصحية باألم الحامل

األوليةاتاإلسعافدورةكانتحضورصحيجمتمعبمبادرةدوراتأعلىأنأعالهالبياينوالرسماجلدولمنيتضح•
الفريوساتالانتقطرقدورةالثانيةاملرتبةيفيليهااملبادرة،حضورعددإمجايلمن(%65.3)احلضورنسبةبلغتحيث

.(%12.7)بلغتبنسبةالرئةسرطانمنالوقايةدورةالثالثةاملرتبةيفيليها(%12.8)بلغتبنسبةمنهاوالوقاية
طوير مهاراهتم يف جمال يالحظ ارتفاع عدد حضور دورة اإلسعافات األولية ، مما يدل على رغبة أفراد اجملتمع يف التثقيف وت-

.اإلسعافات األولية
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منهجية كايزن
اليابانية

اإلدارة المالية
ت في المؤسسا
الحكومية 
واألهلية

ر إدارة التغيي
الذاتي

تطوير الذات
وتحقيق 
النجاح

حوكمة 
الجامعات

العرض 
واإللقاء 
المتقدم

الخطوات 
كير العملية للتف
الناقد

م أسس التعلي
المؤثر

مهارات 
التعامل مع 
ضغوط العمل

إدارة األعمال 
المكتبية

تنظيم 
االجتماعات

المهارات 
المتقدمة في 

يركتابة التقار

(محترف) مبادرة 

املؤسساتيفاملاليةاإلدارةدورةكانتحضور"رايدةمبادرةدوراتأعلىأنأعالهالبياينوالرسماجلدولمنيتضح•
ورةدالثانيةاملرتبةيفيليهااملبادرة،حضورعددإمجايلمن(%21.4)احلضورنسبةبلغتحيثواألهليةاحلكومية
.(%13.6)بلغتبنسبةاجلامعاتحوكمةالثالثةاملرتبةيفيليها(%17.4)بلغتبنسبةالياابنيةكايزنمنهجية

.العامةاإلدارةأواملاليةسواءجماالهتاجبميعاإلدارةدوراتحضورعددارتفاع-
.الدورةموضوعوفعاليةحليوية(الياابنيةكايزنمنهجية)دورةحضورعددارتفاع-
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ريادة ماهرة باحث مجتمع صحي ترجمان محترف

نسبة عدد المستفيدين في كل مبادرة من إجمالي المبادرات

عددإمجايلمن(%38.5)املستفيديننسبةبلغتحيثماهرةمبادرةيفكاناملستفيدينعددأعلىأنأعالهالبياينالرسممنيتضح•
بةبنسرايدةمبادرةالثالثةاملرتبةيفيليها(%26.7)بلغتبنسبةحمرتفمبادرةالثانيةاملرتبةيفيليهااملبادرات،مجيعمناملستفيدين

لغتببنسبةابحثمبادرةاخلامسةاملرتبةيفتليها(%7.6)بلغتبنسبةصحيجمتمعمبادرةالرابعةاملرتبةيفتليها(%17.9)بلغت
.(%3.7)بلغتبنسبةترمجانمبادرةواألخريةالسادسةاملرتبةيفتليها(5.6%)

:يليمايالحظ
.الرتبيةجماليفتدريبيةدورة(18)قدمتحيثالرتبويةالتدريبيةالدوراتعددالرتفاع،(ماهرة)مبادرةيفاملستفيدينعددنسبةارتفاع-
.واحدةتدريبيةدورةقدمحيثاملقدمةالدوراتلقلة(ترمجان)مبادرةيفاملستفيدينعدداخنفاض-



عدد أعضاء هيئة عدد الكليات املشاركةةعدد الربامج التدريبياملبادرة
ين متوسط عدد املستفيدعدد املستفيدينالتدريس

يف الدورات التدريبية

برانمج18ماهرة
كليات5

السنة ) عمادة 1
(التحضريية

183471192.8

341619323.8برامج5ريادة
212504252.0باحث

536686171.5جمتمع صحي
111330330ترمجان

123142413201.1حمرتف
كليات 438اجملموع الكلي

يةعمادة السنة التحضري 1
45
23

9051
مستفيد

معدل احلضور على مستوى املبادرات
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ماهرة ريادة باحث مجتمع صحي ترجمان محترف

معدل احلضور على مستوى املبادرات



الثانيةاملرتبة(رايدة)بادرةماحتلتفيماترمجانملبادرةاألوىلاملرتبةيفكاناملبادراتمستوىعلىللحضورمعدلأعلىأنأعالهالبياينالرسممنيتضح-
.(صحيجمتمع)مبادرةاملبادراتمستوىعلىحضورمعدلأقلكانفيماالثالثة،املرتبةيفحمرتفمبادرةوجاءت

:التاليةلألسبابذلكويعزى-
.(واملهيناإلداريالتطوير،عمالاألورايدةإدارة،اإلجنليزيةاللغة)املهينوالتطويرالعملسوقيتطلبهااليتاملهاراتتطويردوراتحلضوراجملتمعأفرادرغبة-
.(اهرةم)مبادرةدوراتمناملستفيدينوتقييمأراءخاللمنذلكواتضح،والرتبوياألسرياجملاليفالدوراتأمهيةعناجملتمعوعيزايدة-
متزامنةالصحياجملاليفجمانيةتدريبيةدوراتوانعقاد،رجبلشهرالصحياجملاليفالدوراتعددلقلة،(صحيجمتمع)مبادرةدوراتحضورمعدلاخنفاض-

.الدوراتهذهمع
إكمالمنيتمكنملممنالاجملهذايفالبعضومتيزالعلمي،البحثمهاراتتعلميفاجملتمعأفرادرغبةعلىيدل(ابحث)مبادرةدوراتحضورمعدلارتفاع-

.العلياالدراسات
.(9023)املبادراتمناملستفيدينعددإمجايلبلغحيثاملستفيدينمعدلارتفاع-
املستفيدرأيخاللمنالرضانسبةظهركما،(%98)العامالرضانسبةمتوسطبلغحيث،املستفيدتقييماستبانةخاللمناملستفيدرضامستوىارتفاع-

.بيةالتدريالدوراتجلميعاجيابيةواملقرتحاتاآلراءكانتحيث(التدريبيةالعملورشةلتطويرمقرتحاتكما)املفتوحالسؤالعلى



مناذج من آراء حضور الدورات التدريبية





:التوصيات-
.(اإلجنليزيةاللغة،والسكراتريةاملكتبيةاألعمال،اإلدارةاالعمال،رايدة):التاليةاجملاالتيفبرسومتدريبيةدوراتطرح-
.األسرةوالطفلبشؤونواملعنيةالعالقةذاتاجلهاتمعشراكاتعقد-
.األايمهذهيفاحلضورلقلة(السبت،اجلمعة،اخلميس)أايميفالتدريبيةالدوراتعقدجتنب-
:ابآليتاجملتمعخدمةيفاملشاركنيالتدريسهيئةألعضاءحوافزتقدمي-
.املتعاقدينأوالسعودينيمنسواءاجملتمعخدمةيفاملشاركالتدريسهيئةلعضوقوةنقاطاحتساب-
.اجملتمعخدمةيفاملشاركنيالتدريسهيئةألعضاء،والدوليةاحملليةواملؤمتراتالدوراتحضوريفاألولويةجعل-
.برسومتدريبيةبرامجتقدمييفاألولويةاجملانيةالدوراتتقدمييفاملشاركنيالتدريسهيئةأعضاءإعطاء-
.اجلامعةووكالءرئيسحبضورحفليفاجملتمعخدمةيفواملشاركنياملشاركةالكلياتتكرمي-
.التقيناجلانبأوالعاماإلشرافيفسواءاملبادراتعلىاملشرفاتعددزايدة-



فريق العمل املشاركني يف متابعة وتنفيذ الدوراتأمساء
اإلشراف التقنيمنسقي الكليات 

أمجاد الوادعي. أالحسيانيهند محمد . دةكلية التربية بالمزاحمي

نهى علي محمد. أالدلبحيمحمد . دكلية التربية بالدوادمي

بيقية كلية العلوم الطبية التط

بالقويعية

األعمال اإلداريةكوثر محمد علي . د

كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بثادق

عبدهللا الشعالن. أبوطبةاسالم.د

السعدلمياء.أالسيحانيحمد ضيف هللا . أكلية المجتمع بشقراء

كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بشقراء

اليحيإبراهيم.أعرفة محمد.د

اإلشراف العام و إعداد التقريرأمجاد الوادعي . أعمادة السنة التحضيرية
عبدالعزيز النويصربدرية.أ


