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 نبذة تارخيية

تحت مسمى "مركز الدبلوم  برامجه التدر�ب�ةتقد�م مركز تدر�ب الق�ادات التر�و�ة بدأ 

قرارا بنظام الدبلوم العام حينه أصدر مجلس الجامعة  إذهـ  1386في العام الجامعي والدورات" 

 .هـ 1389/1390في التر��ة �كل�ة اآلداب وذلك قبل إنشاء كل�ة التر��ة مع بدا�ة العام الجامعي 

هـ قرارا ينص  19/1/1392صدر مجلس الجامعة في جلسته الثان�ة عشرة المنعقدة في وقد أ

الجامعات والكل�ات األخرى من المدرسين  ي�جخر لفي الدبلوم العام في التر��ة  القبول على

وتوجد لهم أماكن شاغرة في الدبلوم العام على أال  آنذاك العاملين الذين ترشحهم وزارة المعارف

�عتبر قبول هؤالء معادلة لشهادتهم بدرجة ال�كالور�وس، وقد نص قرار المجلس أ�ضا على أن 

�عتبر من شهادات الدراسات الهدف األساسي من الدبلوم هو التأهيل لمهنة التدر�س وأنه ال 

اف برنامج الدبلوم التر�وي ل�صار إلى تقد�م تم إ�ق 1429/1430وفي العام الجامعي  .العل�ا

برامج تدر�ب�ة مدتها فصل دراسي واحد لفئات المدير�ن والمشرفين التر�و�ين ومشرفي المناهج 

  وتحت مسمى "مركز تدر�ب الق�ادات التر�و�ة".

 رؤية املركز : 

على المستوى المحلي  ،علم�ًا ومهن�اواالرتقاء بها الق�ادات التر�و�ة تدر�ب الر�ادة والتميز في 

 واإلقل�مي.

   :رسالة املركز

علـى المسـتوى المحلـي  ،في مجال الق�ـادة واإلدارة التر�و�ـةذات جودة عال�ة تقد�م خدمات تدر�ب�ة 

  .تواكب تطورات وتغيرات العصر واإلقل�مي، بدرجة

  أهداف املركز  :

 : �شكل عام إلىيهدف المركز 

 للمستفيدين لتحسين األداء الذاتي ورفع اإلنتاج�ةتنفيذ برامج تدر�ب�ة فاعلة تقدم  •
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 ثر فاعلأتوظيف التقن�ة االلكترون�ة وتوجيهها لالستفادة منها لمخرجات تدر�ب�ة ذات  •

  .�ة في مختلف التخصصاتو التر� للق�اداتتقد�م الخدمات التدر�ب�ة  •

مراحــل التعلـــ�م  فــية المؤسســات التعل�م�ـــ لكــوادرالتدر�ب�ــة النظر�ـــة والعمل�ــة  االحت�اجــاتتلب�ــة  •

 المختلفة.

 وفق مطالب الجودة.   مهن�ًا وفكر�اً  المؤسسات التعل�م�ة كوادر تطو�رتأهيل و  •

 في المجتمع الحديث. المستدامة�ما يتفق ومطالب التنم�ة  التر�و�ةة �مهارات الق�ادالتنم�ة  •

تقـد�م كافــة االستشـارات، القائمــة علـى نتــائج ال�حـث العلمــي، للمؤسسـات التر�و�ــة داخـل وخــارج  •

 السعود�ة. 

 التعل�م والتدر�ب.تطو�ر في مجال  وكل�ة التر��ة في تحقيق رسالة الجامعة  المساهمة •

 تصم�م البرامج التدر�ب�ة وٕاعداد الحقائب التدر�ب�ة. •

 لداخـالرائـدة بـين الجامعـة والمؤسسـات التعل�م�ـة والتـدر�ب  بناء شراكة علم�ة في مجـال التعلـ�م •

 .وخارجها  المملكة

 اهليكل التنظيمي للمركز

 

 

 

 

 

 

 املشرف على املركز

 سكرتارية املركز جلان   املركز   اهليئة االستشارية للمركز  

 جلنة التقييم واملراجعة   جلنة  التطوير
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   :جماالت وأنشطة املركز 

من البرامج التدر�ب�ة و�ة �قدم المركز عددًا المتجددة للمؤسسات التر� االحت�اجاتفي ضوء 

 )دوراتلتر�و�ة المختلفة، وتصم�م برامج (اتقدم �قالب ورش تدر�ب�ة في المجاالت التي  ،(دورات)

ر�و�ة الراغ�ة في تدر�ب تدر�ب�ة تر�و�ة �حسب طلب الجهات تلب�ة الحت�اجات المؤسسات الت

 منسو�يها وفق متطل�اتها، كما �قوم المركز بتقد�م االستشارات للجهات ذات العالقة.

 :  املستفيدون

  .جم�ع الق�ادات التر�و�ة العاملة في مجال التعل�م الحكومي واألهلي  

    :   القائمون على التدريب

وخبـــــراء التــــدر�ب فـــــي  مــــن أســـــاتذة الجامعــــة المختصــــين�قــــوم �التــــدر�ب نخ�ـــــة متميــــزة مـــــن     

  المؤسسات التدر�ب�ة المعروفة محل�ًا وٕاقل�م�ا وعالم�ًا.

 :  الربامج التدريبيةمكان 

عـة الملــك سـعود وخارجهــا حســب فــي رحـاب كل�ــة التر��ــة جام البرامج(الــدورات) التدر�ب�ـةتعقـد     

 .االحت�اج

 :شروط القبول

 : تتلخص الشروط �التالي

 . للمتدر�ين جهة العمل ترش�ح  -

 التفرغ الكامل للدارسة للبرامج المقامة في الفترة الص�اح�ة  -

: املركز هتماماتا

اإلنتاج�ة وتطو�ر قدراتهم وتجديد  تهمكفاءتنم�ة مهارات العاملين في مجال التعل�م ورفع   -1

واتجاهاتهم نحو عمل�ة التعل�م الفن�ة ومهاراتهم التدر�س�ة معارفهم ومعلوماتهم بز�ادة كفايتهم 
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 والتعلم.

االتجاهات والنظر�ات الحديثة في التر��ة وعلم النفس وطرق التدر�س واإلرشاد واإلشراف   -2

وك�ف�ة استخدامها  الوسائل والمعينات التعل�م�ةو ن عمل�ة التعلم والتعل�م  والتوج�ه وأثرها في تحسي

  في التدر�س . 

التعل�م�ة المستحدث في طرق وتقن�ات التدر�ب وفي محتوى المناهج على الجديد و  التدر�ب  -3

 وفي نظم وأساليب إدارة المنظمات التعل�م�ة . 

  فع الروح المعنو�ة بين العاملين.العمل في المؤسسات التعل�م�ة عن طر�ق ر  بيئة تطو�ر  -4

التي من شأنها رفع المستوى العام والتدر�ب التعل�م  التنم�ة المهن�ة المستدامة من خالل  -7

لخدمة أكبر عدد ممكن من المناطق التعل�م�ة في المملكة العر��ة و للخدمات التعل�م�ة واإلدار�ة 

 السعود�ة .

 
اكن االتصال ابملركز

      0114673650 - 0114674749عبر الهاتف:
           4674017الفاكس:
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 جامعة الملك سعود -كلية التربية 

    11451الرياض  -2458ص.ب 
: https://education.ksu.edu.sa/ar/content  العنوان االلكتروني
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