دليل برامج التدريب لعام 0441هـ
8102م 8102 -م
اإلدارة العامة للربامج النسائية
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التاريخ

مدة الربنامج

م

اسم الربنامج

0441/3/3هـ

يومان

8102/00/00م

 01ساعات تدريبية

0

مهارات االتصال الفعال

0441/3/5هـ

 3أيام

8102/00/03م

 05ساعة تدريبية

8

مهارات اإللقاء والتقديم

0441/3/08هـ

يومان

8102/00/81م

 01ساعات تدريبية

3

املهارات الالزمة الحتواء مشكلة التعاطي

0441/3/02هـ

يومان

8102/00/82م

 01ساعات تدريبية

4

مؤشرات الوقوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

0441/3/82هـ

يومان

8102/08/4م

 01ساعة تدريبية

5

مهارات االتصال الفعال

0441/4/4هـ

يومان

8102/08/00م

 01ساعات تدريبية

2

مهارات االتصال الفعال

0441/4/01هـ

 3أيام

8102/08/02م

 05ساعة تدريبية

2

فنيات التعامل مع األبناء وتعزيز القيم لديهم

0441/4/02هـ

 3أيام

8102/08/84م

 05ساعة تدريبية

2

مهارات اإللقاء والتقديم

0441/4/83هـ

يومان

8102/08/31م

 01ساعات تدريبية

2

فنيات االسرتخاء وضبط الذات

0441/4/85هـ

يومان

8102/0/0م

 01ساعات تدريبية

01

كيف حنمي أبنائنا من املخدرات

0441/5/3هـ

يوم واحد

8102/0/2م

 5ساعات تدريبية

00

محاية أبنائنا من التحرش

0441/5/2هـ

يومان

8102/0/05م

 01ساعات تدريبية

08

كيف حنمي أبنائنا من املخدرات

0441/5/05هـ

 3أيام

8102/0/80م

 05ساعة تدريبية

03

الوقاية من املؤثرات العقلية بلغة اإلشارة
كيفية إعداد فعاليات يف جمال التوعية

0441/5/83هـ

يومان

باملخدرات واملؤثرات العقلية

8102/0/82م

 01ساعات تدريبية

الربنامج الشامل الكتشاف املهارات الشخصية

0441 / 5/82هـ

يومان

لتجنب الوقوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

8102/8/3م

 01ساعات تدريبية

0441/2/2هـ

يومان

8102/0/08م

 01ساعات تدريبية

04
05

التفكري اإلجيابي جملتمع واعي
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0441/2/03هـ

 3أيام

8102/8/02م

 05ساعة تدريبية

فن صناعة القرار وإكساب املراهقني مهارة

0441/2/81هـ

 3أيام

رفض تعاطي املخدرات

8102/8/85م

 05ساعة تدريبية

تثقيف األقران يف جمال التوعية باملخدرات

0441/2/82هـ

 5أيام

واملؤثرات العقلية

8102/3/3م

 85ساعة تدريبية

0441/2/5هـ

يومان

8102/3/08م

 01ساعات تدريبية

حل املشكالت واختاذ القرارات ملواجهة خطر

0441/2/08هـ

يوم واحد

الوقوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

8102/3/02م

 5ساعات تدريبية

تثقيف األقران يف جمال التوعية باملخدرات

0441/2/02هـ

 5أيام

واملؤثرات العقلية

8102/3/84م

 85ساعة تدريبية

دور األسرة يف تنشئة أبنائها على خدمة اجملتمع

0441/2/82هـ

يومان

من خالل األعمال التطوعية

8102/4/8م

 01ساعات تدريبية

0441/2/3هـ

 3أيام

8102/4/2م

 05ساعة تدريبية

تدريب املدربني  TOTيف جمال الوقاية من

0441/2/2هـ

 01أيام

املخدرات واملؤثرات العقلية

8102/4/04م

 41ساعة تدريبية

الربنامج الشامل الكتشاف املهارات الشخصية

0441/00/4هـ

يومان

لتجنب الوقوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

8102/2/2م

 01ساعات تدريبية

أساليب تنمية املهارات االجتماعية للوقاية من

0441/00/81هـ

يومان

تعاطي املخدرات و املؤثرات العقلية

8102/2/83م

 01ساعات تدريبية

كيفية إعداد برامج تثقيفية يف جمال التوعية

0441/00/08هـ

 3أيام

باملخدرات واملؤثرات العقلية

8102/2/05م

 05ساعة تدريبية

تعزيز القيم من خالل اللعب بذكاء يف املنزل

81
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التفكري اإلجيابي جملتمع واعي

فنيات التعامل مع األبناء وتعزيز القيم لديهم
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دورة :كيف حنمي أبنائنا من املخدرات

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/4/82_85 :هـ -
0441/5/01_ 2هـ -

املوافق 8102/0/8_0م
املوافق 8102/0/02_05م

مدة الدورة :يومان
عدد الساعات التدريبية )01( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0امتالك املعلومات واملعارف اليت تساعد يف معرفة خماطر وعالمات التعاطي.
 .8معرفة خصائص مرض اإلدمان.
 .3التعرف على العوامل املؤدية إىل التعاطي.
 .4اكتساب مهارات تربوية تساعد يف محاية األبناء من تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية.
 .5اكتساب املهارات األولية اليت تساعد يف احتواء األبناء.
 .2عالمات التعاطي ،وطرق التعامل مع املتعاطي من أفراد األسرة.
 .2العوامل املؤثرة بالطفل يف النمو والتطور داخل األسرة.
 .2التحديات اليت تواجه املراهق.
 .2التعرف على املهارات االجتماعية وأهميتها يف الوقاية من تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية.
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دورة :مؤشرات الوقوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/3/81_02 :هـ -

املوافق 8102/00/82_82م

مدة الدورة :يومان
عدد الساعات التدريبية )01( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0معرفة العالمات اليت يتسم بها البعض قبيل الوقوع يف تعاطي املخدرات.
 .8معرفة العالمات اليت يتسم بها املتعاطي.
 .3معرفة األسباب اليت تدفع البعض لتجربة املخدر ألول مرة.
 .4معرفة دور البيئة االجتماعية يف جتربة املخدرات واملؤثرات العقلية.
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دورة :دور األسرة يف تنشئة أبنائها على خدمة اجملتمع من خالل األعمال التطوعية

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/2/82_82 :هـ -

املوافق 8102/4/3_8م

مدة الدورة :يومان
عدد الساعات التدريبية )01( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0معرفة دور األسرة بتنشئة مفهوم العمل التطوعي لدى أبنائها.
 .8معرفة التكافل والتكامل اإلجتماعي بني أفراد اجملتمع.
 .3معرفة أهمية استثمار أوقات الفراغ.
 .4معرفة دوافع العمل التطوعي.
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دورة :الوقاية من املؤثرات العقلية بلغة اإلشارة

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/5/02_05 :هـ  -املوافق 8102/0/83_80م
مدة الدورة )3( :أيام
عدد الساعات التدريبية )05( :ساعة تدريبية
األهداف:
 .0معرفة مفهوم تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية ( بلغة اإلشارة ).
 .8معرفة ماهية وخصائص مرض اإلدمان وآلية حدوثه ( بلغة اإلشارة ).
 .3معرفة ما حتدثه املخدرات من مضار تلحق بالعقل والصحة النفسية واألسرية ( بلغة اإلشارة ).
 .4معرفة العالمات اليت يتسم بها البعض قبيل الوقوع يف تعاطي املخدرات ( بلغة اإلشارة ).
 .5معرفة األسباب اليت دفعت البعض لتجربة املخدر ألول مرة ( بلغة اإلشارة ).
 .2معرفة الوقاية األسرية والعوامل املؤثرة يف تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية ( بلغة اإلشارة ).
 .2معرفة العوامل املؤثرة يف منو وتطور الطفل داخل األسرة ( بلغة اإلشارة ).
 .2معرفة التحديات اليت تواجه املراهق ( بلغة اإلشارة ).
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دورة :أساليب تنمية املهارات االجتماعية للوقاية من تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية
مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/00/80_81 :هـ  -املوافق 8102/2/84_83م
مدة الدورة :يومان
عدد الساعات التدريبية )01( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0معرفة أهمية املهارات االجتماعية يف احلماية من املخدرات واملؤثرات العقلية.
 .8معرفة أساليب تنمية املهارات االجتماعية للوقاية من تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية.
 .3معرفة عوامل احلماية واخلطورة.
 .4معرفة املؤشرات اليت متكن الفرد من املهارات االجتماعية.
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دورة :فن صناعة القرار وإكساب املراهقني مهارة رفض تعاطي املخدرات
مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/2/88_81 :هـ -

املوافق 8102/8/82_85م

مدة الدورة 3 :أيام
عدد الساعات التدريبية )05( :ساعة تدريبية
األهداف:
 .0التعرف على املهارات احلياتية الالزمة لوقاية الشباب من خماطر تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية.
 .8التعرف على مهارات الرّفض وأهميتها يف الوقاية من خماطر تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية.
 .3حتدّيد أساليب تنمية مهارات رفض املراهقني تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية.
 .4التعرف على مهارات الكفاءة الذاتية وإدارة الذات وأهميتها يف الوقاية من خماطر تعاطي املخدرات
واملؤثرات العقلية.
 .5التعرف على فن صناعة القرار يف الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية.
 .2التعرف على أنواع وأمناط الشخصيات.
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دورة :املهارات الالزمة الحتواء مشكلة التعاطي
مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/3/03_08 :هـ املوافق 8102/00/80_81 -م
مدة الدورة :يومان
عدد الساعات التدريبية )01( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0تزويد املتدربني باملعلومات واملعارف اليت تساعد يف معرفة خماطر وعالمات التعاطي.
 .8معرفة واكتساب املهارات الرتبوية اليت تساعد يف محاية النشء من تعاطي املخدرات.
 .3اكتساب املهارات األولية اليت تساعد يف احتواء املهيئني من الصغار لتعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية.
 .4معرفة واكتساب مهارات االحتواء والتعامل يف حالة اكتشاف سلوكيات التعاطي بني أفراد األسرة.
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دورة :فنيات التعامل مع األبناء وتعزيز القيم لديهم

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/4/08_01 :هـ -
0441/2/5_3هـ

-

املوافق 8102/08/02_02م
املوافق 8102/4/01_2م

مدة الدورة )3( :أيام
عدد الساعات التدريبية )05( :ساعة تدريبية
األهداف:
 .0معرفة مفهوم القيم.
 .8معرفة أنواع القيم.
 .3معرفة أساليب غرس القيم.
 .4املساهمة يف حتقيق النمو االجتماعي للمتعلم عن طريق تكوين الشخصية السليمة.
 .5ترسيخ القيم االجتماعية البناءة ،كالتعاون ،واملنافسة الشريفة ،وخدمة اجملتمع.
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دورة :كيفية إعداد برامج تثقيفية يف جمال التوعية باملخدرات واملؤثرات العقلية
مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/00/04_08 :هـ  -املوافق 8102/2/02_05م
مدة الدورة )3( :أيام
عدد الساعات التدريبية )05( :ساعة تدريبية
األهداف:
 .0إكساب املتدربة مهارة التخطيط إلعداد برنامج تثقيفي (الفكرة ،معلومات صحيحة ،أساليب صناعة
حمتوى).
 .8إكساب املتدربة كيفية صناعة حمتوى تثقيفي.
 .3معرفة تصميم برنامج تثقيفي.
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دورة :كيفية إعداد فعاليات يف جمال التوعية باملخدرات واملؤثرات العقلية
مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/5/84_83 :هـ -

املوافق 8102/0/31_82م

مدة الدورة :يومان
عدد الساعات التدريبية )01( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0التعريف مبفهوم الفعالية (أهميتها ،خصائصها ،أهدافها).
 .8معرفية كيفية إعداد الفعاليات (مراحل تنظيم املؤمتر).
 .3معرفة أنواع الفعاليات.
 .4معرفة أفكار مبتكرة ألداء الفعاليات.
 .5معرفة املخرجات املتوقعة من الفعالية.
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دورة :تثقيف األقران يف جمال التوعية باملخدرات واملؤثرات العقلية
مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/2/31_82 :هـ  -املوافق 8102/3/2_3م
0441/2/80_02هـ  -املوافق 8102/3/82_84م
مدة الدورة )5( :أيام
عدد الساعات التدريبية )85( :ساعة تدريبية
األهداف:
 .0أن يكون املتدرب قادراً على إدراك خطر املخدرات و املؤثرات العقلية ونقل املعارف واملهارات الالزمة
إىل زمالئه.
 .8أن يتعرف املتدرب على عبارة من قرين إىل قرين وأنواع األنشطة املختلفة اليت يديرها النظراء.
 .3التعرف على مفهوم تثقيف األقران خبطر تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية واألدوار اليت ينتظر من
املشاركني القيام بها.
 .4التعرف على مهارات احلياة الالزمة لتجنب تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية وكيفية إكسابها
لألقران.
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دورة :مهارات االتصال الفعال

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/3/4_3 :هـ  -املوافق 8102/00/08_00م
0441/4/5_4هـ  -املوافق 8102/08/08_00م
مدة الدورة :يومان
عدد الساعات التدريبية )01( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0التعرف على مستويات االتصال الفعال.
 .8التعرف على مبادئ االتصال الفعلي.
 .3التعرف على فوائد حسن االستماع.
 .4التعرف على أهمية االتصال.
 .5التعرف على أنواع االتصال الفعال بدقة وإتقان.
 .2التمييز بني أشكال االتصال اللفظي ،وغري اللفظي.
 .2توظيف عناصر قوة الرسالة يف التواصل مع اآلخرين.
 .2تفعيل مهارات استيعاب االختالفات الثقافية ( اجملتمع الداخلي ،واخلارجي ) عند التواصل مع اآلخرين.
 .2حتسني مهارات االتصال مع الذات.
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دورة :التفكري اإلجيابي جملتمع واعي

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/2/2_2 :هـ -

املوافق 8102/8/03_08م

0441/2/2_ 5هـ -

املوافق 8102/3/03_08م

مدة الدورة :يومان
عدد الساعات التدريبية )01( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0معرفه مفهوم التفكري اإلجيابي.
 .8معرفه أهمية التفكري اإلجيابي.
 .3معرفه مثرات التفكري اإلجيابي.
 .4معرفه معوقات التفكري اإلجيابي.
 .5معرفه أسس التفكري اإلجيابي وتطبيقاته جتاه الذات.
 .2معرفه تطبيقات التفكري اإلجيابي جتاه اجملتمع.
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دورة :حل املشكالت واختاذ القرارات

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/2/08 :هـ  -املوافق 8102/3/02م
مدة الدورة :يوم واحد
عدد الساعات التدريبية )5( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0معرفة مفهوم حل املشكالت واختاذ القرارات.
 .8تنمية مهارات املتدربني يف حتديد وحل املشكالت واختاذ القرارات بفعالية.
 .3حتديد أسس و أساليب تصنيف املشكالت واختاذ القرارات بدقة.
 .4تطبيق أساليب وخطوات ملعاجلة املشكالت واختاذ القرارات بفعالية وإتقان.
 .5معرفة األساليب اإلبداعية يف حل املشكالت.
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دورة :مهارات اإللقاء والتقديم

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/4/02_02 :هـ  -املوافق 8102/08/82_84م
مدة الدورة 3 :أيام
عدد الساعات التدريبية )05( :ساعة تدريبية
األهداف:
 .0معرفة مفهوم وأنواع اإللقاء والتقديم.
 .8معرفة املهارات األساسية ومواصفات التقديم واإللقاء الفعال.
 .3تنمية مهارة التخطيط و اإلعداد لتقديم العرض واإللقاء.
 .4تنمية مهارة فن تنظيم األفكار وتسلسل املواضيع بشكل منطقي ومقنع.
 .5معرفة معوقات العرض والتقديم وطرق التغلب عليها بفعالية.
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دورة :الربنامج الشامل الكتشاف املهارات الشخصية لتجنب الوقوع يف املخدرات
واملؤثرات العقلية
مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/5/82_82 :هـ  -املوافق 8102/8/4_3م
0441/00/5_4هـ  -املوافق 8102/2/2_2م
مدة الدورة :يومان
عدد الساعات التدريبية )01( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0زيادة الثقة بالنفس.
 .8حتسني توجهات الفرد من خالل التفكري اإلجيابي والتعامل مع احلياة بإجيابية.
 .3التعامل مع التوتر والقلق من خالل التوازن بني العمل واحلياة الشخصية.
 .4تطوير املهارات االجتماعية إلرشاد الناس إىل اإلجتاه املطلوب.
 .5معرفة املقومات الداخلية لتحقيق األهداف(رؤية ،رسالة ،خطة ،معرفة ،رغبة ،مهارة ،التزام ،تقييم ،
اجناز).
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دورة :تعزيز القيم من خالل اللعب بذكاء يف املنزل

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/2/05_03 :هـ -

املوافق 8102/8/81_02م

مدة الدورة )3( :أيام
عدد الساعات التدريبية )05( :ساعة تدريبية
األهداف:
 .0التعرف على أنواع اللعب وأهميته.
 .8التعرف على كيفية تقنني استخدام األجهزة اإللكرتونية.
 .3معرفة نوع ذكاء الطفل.
 .4التعرف على كيفية اختيار اللعبة املناسبة وتنظيم آلية الشراء.
 .5التعرف على كيفية حتفيز األطفال للعب بشكل يومي.
 .2التعرف على كيفية بناء عالقة إجيابية مع األطفال.
 .2التعرف على كيفية تنمية التفكري اإلبداعي لألطفال.
 .2التعرف على كيفية اللعب مع األطفال باحرتافية.
 .2التعرف على كيفية دعم ثقة الطفل بنفسه.
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دورة :تدريب املدربني  TOTيف جمال الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية
مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/2/81_2 :هـ  -املوافق 8102/4/85_04م
مدة الدورة )01( :أيام
عدد الساعات التدريبية )41( :ساعة تدريبية
األهداف:
 .0تنمية قدرات املتدربني يف كفايات التدريب الفعال.
. .8حتديد مفهوم التدريب.
. .3حتديد عمليات التدريب ومهاراته.
 .4تطبيق عمليات التدريب.

20

دورة :فنيات االسرتخاء وضبط الذات

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/4/84 -83 :هـ

-

املوافق 8102/08/30_31م

مدة الدورة :يومان
عدد الساعات التدريبية )01( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0معرفة التقليل من التوتر والقلق.
 .8معرفة الشعور بالراحة النفسية واجلسدية.
 .3يساعد الشخص على الرتكيز أكثر.
 .4أن يتعرف الشخص على طرق جديدة تساعده للتعرف على ما يقلقه ويسبب له التوتر.
 .5التعرف على طرق ضبط االنفعاالت.
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دورة :محاية أبنائنا من التحرش

مقر التنفيذ :األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
تاريخ االنعقاد0441/5/3 :هـ

 -املوافق 8102/0/2م

مدة الدورة :يوم واحد
عدد الساعات التدريبية )5( :ساعات تدريبية
األهداف:
 .0نشر الوعي يف اجملتمع حلماية الفرد من التحرش اجلنسي.
 .8التعرف علة طرق الوقاية من التحرش.
 .3معرفة دور األسرة يف محاية أفرادها من التحرش.
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