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يعد التدريب والتعليم والتعلم من أبرز املجاالت للسباق واملنافسة العاملية، ألنه أصبح مقدمة
يقينًا أن فرص التطور تأتي من خالل إجنازات املؤسسات التعليمية وما حتققه من مخرجات 

فاعلة في التنمية واملجتمع.
ولهذا اهتمت دول العالم قاطبة بالتعليم العام والتعليم اجلامعي فارتفع اإلقبال على 
للتعليم  جديدة  وأساليب  نظريات  وظهرت  تطويرية  ومناهج  أنشطة  ونشأت  التعليم 
أمانة  لتحمل  وتهيئته  التدريس  هيئة  إعداد عضو  على  للعمل  اجلامعات  والتعلم دعت 

التعليم، كي يكون قائداً تعليميًا متكاماًل.
وقد جاء اهتمام جامعة امللك سعود بعضو هيئة التدريس وحرصت أن يكون له دوراً 
في تطوير اجلامعة، ولذلك اهتمت مببدأ التنمية املهنية املستدامة من خالل تطوير مهارات 
أعضاء هيئة التدريس وإثراء جتاربهم وقدراتهم البحثية كي يتمكنوا من اإلنتاج واإلبداع 

واالبتكار ليسهموا في حتقيق رؤية اجلامعة ورسالتها.
وعمادة تطوير املهارات وإدراكًا منها ألهمية التطوير املستمر لقدرات منسوبي جامعة 
امللك سعود فقد حرصت على إيجاد مناٍخ مناسٍب يتيح لعضو هيئة التدريس والقيادي 
واملوظف والطالب التطوير املستمر ملهاراتهم وتعزيز قدراتهم في كافة املجاالت اإلدارية 
املهارات  تطوير  لعمادة  التي حددت  النبيلة  فاألهداف  واحلياتية.  والتدريسية  والعلمية 
التعليم  عجلة  دفع  في  تسهم  مميزة  برامج  تقدمي  على  تعالى-  اهلل  بإذن  قادرة-  جتعلها 

األكادميي في جامعة امللك سعود مبا يخدم الفئات املستهدفة ويلبي احتياجاتها.
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ومن هنا انطلقت عمادة تطوير املهارات في بناء خطة برامجها التطويرية للعام الدراسي 1429 / 
1430 هـ املوافق 2008 / 2009 م لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والقياديني واإلداريني في 
اجلامعة والتي جاءت في مهارات خمس رئيسة تنتظم حتتها البرامج التدريبية املتنوعة وهذه املهارات 
هي: املهارات التدريسية - املهارات البحثية -املهارات التقنية- املهارات الشخصية والذاتية- إضافة 
إلى املهارات القيادية واإلدارية. وتطمح عمادة تطوير املهارات إلى أن تصبح جامعة امللك سعود رائدة 
في التميز التعليمي بتطوير التعليم والتعلم في اجلامعة لتنتقل من التقليدية إلى اإلبداعية بتمكني 
املهارات والقدرات الذاتية والوظيفية ألعضاء هيئة التدريس وتنمية اإلبداع والتميز لديهم مما يؤدي 
إلى إحداث تغيير جذري جاد وناضج في العملية التعليمية، فبداًل من التركيز على تنفيذ التعليم 
بيئة  ُينِتج  مما  املتعلمني  في  التعلم  توليد  مهارات  من  اجلامعي  األستاذ  يتمكن  أن  نأمل  فإننا  فقط 
تعليمية ابتكاريه قوية وفاعلة تساعد على تنمية اإلبداع والتميز. لقد أصبح التدريب اليوم وسيلة 
نحو  ملنسوبي جامعتنا  إرشاد  و عملية  املتكاملة،  للتنمية  املعرفية وطريقًا  للتنمية  للتطوير ومفتاحًا 
إليها من خالل تبادل اآلراء واملعارف واكتساب اخلبرات مبا يجعل منهم  حتقيق أهدافهم والوصول 
أعضاء فاعلني ومؤثرين يسهمون في تطوير أنفسهم والرفع من مستوى قدراتهم واملشاركة بدور فاعل 

في االرتقاء بجامعتنا ووضعها في املكان الذي تستحقه بني اجلامعات العاملية املرموقة.

والسداد التوفيق  وباهلل  هذا 
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نشأة 
العمادة

رؤية 
العمادة

رسالة 
العمادة

الوزراء  مجلس  رئيس  الشريفني  احلرمني  خادم  موافقة  بعد  املهارات  تطوير  عمادة  أنشئت 
رئيس مجلس التعليم العالي الكرمي برقم: 10093/م ب وتاريخ 1428/11/22هـ املوافق 
وتاريخ   )  1428/46/28( برقم  العالي  التعليم  مجلس  قرار  على  2007/11/22م 

1428/6/2هـ القاضي باملوافقة على إنشاء عمادة تطوير املهارات بجامعة امللك سعود.

أن تكــون صــرحــًا رائـــداً ومتميـــزاً يقــدم خدمــات متكاملـــة لتطوير مهارات أعضاء هيئــــة 
القيادات  إلى  إضافة  سعود  امللك  جامعـــــة  وطـــالب  واملعيديـــــن  واحملاضريـــن  التدريـــس 

األكادميية واإلدارية ومنسوبي اجلامعة من إداريني وفنيني.

تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين والطالب والقيادات األكادميية 
واإلدارية ومنسوبي اجلامعة من إداريني وفنيني مبا يضمن حتقيق أعلى مستويات التقدم 

والتميز واإلبداع.
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أهداف العمادة
التدريس واحملاضرين  الذاتي املستمر للقدرات املهنية ألعضاء هيئة  التطوير  العمادة مفاهيم وممارسات  تتبني 
واملعيدين والقيادات األكادميية واإلدارية ومنسوبي اجلامعة من اإلداريني والفنيني وتطوير مهارات الطالب بهدف 
حتسني جودة مخرجات التعليم اجلامعي مبا يسهم في تهيئة بيئة جامعية مناسبة متكن من حتقيق التطوير األكادميي. 

وتسعى العمادة في هذا اإلطار إلى حتقيق األهداف التالية: 
>  تنمية مهارات وقدرات منسوبي اجلامعة وحث املساعي اإلبداعية واإلجناز احملترف لديهم مبا يحقق التميز في 

العملية األكادميية والقيادية  واإلدارية.
التميز واإلبداع في  التدريس مبا يحقق  لرفع مهارات أعضاء هيئة  الالزمة  >  رسم االستراتيجيات املستقبلية 

التعلم والتدريس.
>  تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في أساليب التعليم اجلامعي احلديثة وتطبيقاتها وتعزيز وتنمية اإلبداع 

والتميز في أدائهم املهني.

قيم 
العمادة

والريادة المبادرة   -2 واإلتقان    اإلخالص   -1

المتميز 4-اإلنجاز  واإلبداع    3-االبتكار 

والمشاركة 6-المسؤولية  بالتطوير    5-االلتزام 
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>  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لتمكنهم من  تصميم وتطوير املقررات الدراسية وحتويلها إلى 
محتويات إلكترونية تعزز مفهوم التعلم اإللكتروني.

>  تنمية مهارات الطالب على التعلم الذاتي واكتشاف املعرفة وزيادة حتصيلهم العلمي وتنمية مهاراتهم 
الشخصية واالجتماعية والتقنية.

>  تنمية املهارات القيادية واإلدارية ملتخذي القرار في اجلامعة.
>  تعميق أواصر التبادل العلمي والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي بالداخل واخلارج في مجال 

تطوير املهارات.

   الفئة المستهدفة

منسوبي اجلامعة وهم: 
>   أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين .

>   القيادات األكادميية و اإلدارية.
>   منسوبي اجلامعة من اإلداريني والفنيني.

>   طالب وطالبات اجلامعة.

   المهارات المستهدفة

>   املهارات التقنية. >   مهارات البحث العلمي.   >   مهارات التدريس.  
>   املهارات القيادية واإلدارية. >   املهارات الشخصية. 
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نظمت العمادة خالل عام 1430/1429هـ مجموعة من الدورات التدريبية واحملاضرات وورش 
العمل، واللقاءات والعديد من األنشطة مختلفة خصصت للفئات التالية:

>  أعضاء وعضوات هيئة التدريس.

> القيادات األكادميية واإلدارية.

> املوظفني واملوظفات.

> الطالب والطالبات.

وقد بلغ إجمالي عدد األنشطة )146( مائة وستة وأربعون نشاطًا تدريبيًا، منها )139( مائة 
وتسع وثالثون دورة تدريبية شارك بها )3534( ثالثة آالف وخمسمائة وأربعة وثالثون مشارك 
املهارات  أنشطة أخرى تتضمن ورش حتديد االحتياجات وقطار تطوير  ومشاركة، و)7( سبعة 
وبعض اللقاءات وقد شارك بها )1127( ألف ومائة وسبعة وعشرون مشارك ومشاركة، وكانت 
الدورات كالتالي: )95( خمس وتسعون دورة تدريبية استهدفت أعضاء وعضوات هيئة التدريس 
ومن في حكمهم بجامعة امللك سعود، وشارك بها )2411( ألفان وأربعمائة وأحد عشر مشارك 
ومشاركة، و)7( سبعة برامج تدريبية استهدفت أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة امللك 
سعود والقيادات األكادميية قدمت في بعض املراكز العاملية بأمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا، وحضرها 

ملخص تنفيذي:
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استهدفت  تدريبية  دورة  عشر  اثنا  و)12(  ومشاركة،  مشارك  وأربعون  وثمانية  مائة   )148(
أربعمائة وثمانية وعشرون مشارك  امللك سعود، وحضرها )428(  بجامعة  واملوظفات  املوظفني 
ومشاركة. و)6( وست دورات تدريبية استهدفت طالبات جامعة امللك سعود، وحضرها )219( 
مائتان وتسع عشرة طالبة، و)15( خمس عشرة دورة تدريبية استهدفت أعضاء وعضوات هيئة 
ومشاركة،  مشارك  وعشرون  مائتان   )220( وحضرها  األخرى،  السعودية  باجلامعات  التدريس 
والنهي عن  باملعروف  األمر  لهيئة  العامة  الرئاسة  منسوبي  استهدفت  تدريبية  أربع دورات  و)4( 

املنكر، وحضرها )108( مائة وثمانية من أعضاء الهيئة.

واألنشطة األخرى كانت كالتالي: قطار تطوير املهارات الذي أطلق في مرحلته األولى للكليات 
اإلنسانية وشارك فيه )222( مائتان واثنان وعشرون مشارك من )5( خمس كليات، وفي مرحلته 
و)3(  كليات،  ثمانية  من )8(  ومشاركة  مشارك  وواحد  أربعمائة  فيه )401(  وشارك  الثانية 
ثالث ورش لتحديد االحتياجات املهارية للطالب والطالبات وشارك فيها )367( ثالثمائة وسبعة 
وستون طالب وطالبة، واللقاء املفتوح لسعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة مع املرشحني حلضور 
األولى  املرحلة  تدشني  وحفل  ومرشحة،  مرشح  وخمسة  مائة  وحضره )105(  اخلارجية  البرامج 
والنهي  باملعروف  األمر  لهيئة  العامة  الرئاسة  ملنسوبي  اجلامعة  تقيمه  الذي  التدريبي  البرنامج  من 
عن املنكر حتت رعاية معالي مدير جامعة امللك سعود الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن العثمان، 
وحضره معالي الشيخ/ عبد العزيز بن حمني احلمني الرئيس العام لهيئة األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، وبعض من وكالء اجلامعة، وبعض من مسئولي ومنسوبي الهيئة. 
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بيان بالدورات التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام الدراسي 1429/ 1430هـ

الفئة املستهدفةم
مجموع عدد الدورات

الدورات
مجموع عدد املشاركني

املشاركني نساءذكورمشتركةنساءذكور

في 1 ومن  التدريس  هيئة   وعضوات  أعضاء 
5730895129811132411حكمهم بجامعة امللك سعود )تدريب داخلي(

أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة امللك 2
412711632148سعود )تدريب خارجي خارج اململكة(

56112123305428موظفي جامعة امللك سعود3
60219219-6-طالبات جامعة امللك سعود4

في 5 ومن  التدريس  هيئة  وعضوات  أعضاء 
65415117103220حكمهم باجلامعات السعودية األخرى

األمر 6 لهيئة  العامة  الرئاسة  منسوبي 
108__4108--4باملعروف والنهي عن املنكر

764815139176217723534املجموع 
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بيان باألنشطة األخرى التي تم تنفيذها خالل العام الدراسي 1429/ 1430هـ

بيان بالنشاطم
مجموع عدد األنشطة

األنشطة
عدد املشاركني

املجموع
نساءذكورمشتركةنساءذكور

أنشطة أخرى )قطار املهارات، وورش 1
42178552721127حتديد االحتياجات، ولقاءات(

95
7

148

12

428

6

219

15

220

4
108

2411

عدد املتدربنيعدد الدورات

أعضاء وعضوات 
هيئة التدريس 

بجامعة امللك سعود
)تدريب داخل 

اململكة(

أعضاء وعضوات 
هيئة التدريس 

بجامعة امللك سعود
)تدريب خارج 

اململكة(

موظفي جامعة 
امللك سعود

طالبات 
جامعة امللك 

سعود

أعضاء وعضوات هيئة 
التدريس باجلامعات 

السعودية األخرى

منسوبي الرئاسة العامة 
لهيئة األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر

بيان بالدورات التي تم تنفيذها عام 1429/ 1430هـ
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قطار تطوير 
املهارات للكليات 

اإلنسانية 
)املرحلة األول(

قطار تطوير 
املهارات للكليات 
العلمية والطبية 
)املرحلة الثانية(

ورش حتديد 
االحتياجات 

التدريبية للطالب 
والطالبات

اللقاء املفتوح مع 
وكيل اجلامعة للتطوير 

واجلودة واملرشحني 
للدورات اخلارجية

حفل تدشني البرنامج 
التدريبي ملنسوبي 

الرئاسة العامة لهيئة 
األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر

بيان باألنشطة األخرى التي تم تنفيذها عام 1429 / 1430هـ

مجموع املشاركنيعدد مرات التنفيذ

1111
3

222

401
367

10532
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بيان باألنشطة التي تم تنفيذها خالل العام الدراسي 1429/ 1430هـ

عدد املشاركنيعدد األنشطة

مجموعأنشطة أخرىدورات تدريبية

4661

146

1127

7

3534

139
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1- برنامج تهيئة وإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

مقدمة:
دورة  البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
االثنني-  من  الفترة  في  أيام  ثالثة  بواقع  واحدة 
-13 املوافق  13-1429/10/15هـ  األربعاء 

9:00ص-  الساعة  من  2008/10/15م، 
2:00م، وبلغ عدد املشاركني )116( عضو هيئة 

تدريس و)316( عضوة هيئة تدريس.

برنامج تهيئة وإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد

316نساء

116رجال

نساءرجال
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وشارك في تقدمي الدورة كل من:
أ.د/ علي سعيد الغامدي أ. د/ زياد احلقيل   د/ حامت بن عبد الرحمن أبو السمح  

د/ محمد بن أحمد السديري د/ وحيد أحمد الهندي   أ. د/ أحمد بن سالم العامري   
د/ عثمان ناصر البريكان. د/ سعود الذياب   د/ أحمد بن عبد العزيز آل الشيخ  

أهداف الدورة:
1- تعريف عضو هيئة التدريس اجلديد باجلامعة ورؤيتها التطويرية وخطتها نحو العاملية.

2- مساعدة عضو هيئة التدريس في اجلامعة على التكيف العملي والنفسي في موقعه اجلديد وتخفيف حدة القلق 
التي ميكن أن تعيق اشتراكه واندماجه في األعمال واألنشطة اجلامعية.

3- تعريف عضو هيئة التدريس بالدور الذي تقوم به جامعة امللك سعود ومسؤولياته جتاه ذلك.
4- تعريف عضو هيئة التدريس بالبرامج التطويرية في اجلامعة ليكون له دوراً فعااًل ومؤثراً فيها.

والكليات  األقسام  من  أقرانه  مع  والتواصل  العالقات  من  لبناء شبكة  اجلديد  التدريس  هيئة  لعضو  الفرصة  منح   -5
األخرى.

6- تعريف عضو هيئة التدريس بحقوقه وواجباته.
7- التعريف ببرامج البحث العلمي في اجلامعة لتمكينه من اإلسهام في العمليات البحثية فيها.

8- التعرف على اخلدمات التي تقدمها اجلامعة ملنسوبيها ليتمكن من االستفادة منها.
9- التعرف على مصادر املعرفة واملعلومات اإللكترونية املتاحة لعضو هيئة التدريس في اجلامعة وإكسابه مهارة البحث 

في االنترنت وقواعد البيانات.
10- تنمية مهارات عضو هيئة التدريس في عمليات التدريس وإدارة العملية التعليمية.
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التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

الهيئة  أعضاء  وواجبات  الفعال، وحقوق  التدريس  ومنها:  واملهارات  املعارف  من  املتدربني مجموعة  اكتساب 
التدريسية، والتعامل مع الطالب، ونشاطات اجلامعة  وأقسامها، ونشاطات عمادة تطوير املهارات.

كما اقترح املتدربون بعض املقترحات والتي أخذتها العمادة في احلسبان وهي:
1- التركيز على اجلانب التطبيقي.

2- تغيير تاريخ انعقادها بحيث يكون قبل بداية دوام الطالب أو أن يكون في الفترة املسائية النشغال أعضاء 
الهيئة التدريسية اجلدد في األسبوع األول  بالكثير من األعمال مثل إنهاء إجراءات التعاقد، والتعرف على 

اجلدول الدراسي.
3- زيادة وقت الدورة.

4- ضرورة وجود مادة مطبوعة وتوزيعها على املتدربني.
5- ضرورة حتدث املدربني باللغة العربية الفصحى.
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2- برنامج مهارات التدريس الجامعي الفعال

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج )3( ثالث دورات تدريبية، حضرها )52( اثنان وخمسون من أعضاء هيئة التدريس، 

وهي كالتالي:

الفئة اسم املدرباسم البرنامجم
التاريخاملستهدفة

عدد 
املشاركني

رجال

مهارات التدريس اجلامعي الفعال 1
)1(

د. عثمان 
البريكان

أعضاء هيئة 
2016-1429/10/22هـالتدريس

د. سليمان مهارات التدريس اجلامعي الفعال2
القادري

أعضاء هيئة 
119-1429/12/3هـالتدريس

التدريس اجلامعي الفعال )مستوى 3
متقدم(

د. عثمان 
البريكان

أعضاء هيئة 
617-1430/1/8هـالتدريس

52املجموع
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج في الدورتني األولى والثانية إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

- التعرف على مكونات اخلبرة التعليمية.
- اكتساب مهارة صياغة األهداف التعليمية.

عدد الحضور في برنامج التدريس الجامعي الفعال

التدريس اجلامعي الفعال )مستوى متقدم(

مهارات التدريس اجلامعي الفعال

مهارات التدريس اجلامعي  الفعال )1(

17

19

16
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- مهارة إدارة وقت احملاضرة.
- اكتساب مهارات العرض واحلوار.
- اكتساب مهارات إثارة الدافعية.

- اكتساب مهارات توجيه وإرشاد الطالب اجلامعي.
وهدف البرنامج في الدورة الثالثة إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

- مساعدة الطالب على انتقال أثر التعلم. - اكتساب مهارة جتهيز املعلومات واألفكار.  
- مساعدة الطالب على أن يتعلموا التعلم. - حتفيز الطالب على التفكير الناقد.   

- تصميم التدريس. - تنمية الدافعية للتعلم.    
- حتسني مستوى احملاضرة. - حتديد األهداف التدريسية.   

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4.780.21املدربون1
ممتاز4.210.18احلقيبة التدريبية2
ممتاز4.230.32البيئة التدريبية3
ممتاز4.470.36الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4.21 – 4.78(، وهذا يدل على أن الدورات 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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3- برنامج بناء المقرر الدراسي

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج 
)3( ثالث دورات تدريبية، حضرها 
أعــضاء  مــن  )57( سبعة وخمسون 

هيئـــة التدريس وهي كالتالي:

عدد التاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
املشاركني

2513-1429/10/27هـأعضاء هيئة التدريسد. راشد العبد الكرميبناء املقرر الدراسي1

2722-1430/1/28هـأعضاء هيئة التدريسد. محمد حسنبناء املقرر الدراسي2

522-1430/2/6هـأعضاء هيئة التدريسد. محمد حسنبناء املقرر الدراسي3

57املجموع

عدد الحضور في برنامج بناء المقرر

بناء املقرر
بناء املقرر
بناء املقرر الدراسي

13
22

22
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 أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

- التعرف على نظريات التعلم. - التعرف على فوائد بناء املقرر.   
- صياغة األهداف السلوكية واألهداف التعليمية. - حتديد األهداف وصياغتها.    

- اكتساب مبادئ تنظيم احملتوى. - التعرف على احملتوى وأنواعه ومستوياته.  
- استخدام أساليب التعلم. - استخدام استراتيجيات التدريس.   
- بناء األنشطة التعليمية . - استخدام نظرية الذكاءات املتعددة.   

- التعرف على التقومي وأنواعه وخصائصه.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4.350.20املدرب1
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جيد جدا4.200.13ًاحلقيبة التدريبية2
ممتاز4.500.36البيئة التدريبية3
ممتاز4.330.25الدورة بشكل عام4

– 4.50(، وهذا يدل على أن  الفترة )4.20  املتوسطات احلسابية تقع في  قيم  يتضح من اجلدول أعاله أن 
الدورات وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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4- برنامج مهارات بناء االختبارات

مقدمة:
البرنامج  العمادة ضمن هذا  نظمت 
)8( دورات تدريبية، حضرها )190( 
مشارك ومشاركة، منها )114( عضو 
هيئة  عضوة  و)76(  تدريس،  هيئة 

التدريس وهي كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

بناء االختبارات1
أعضاء وعضوات د. نزار العاني)بث تلفزيوني(

10419-1429/11/12هـ هيئة التدريس

بناء االختبارات2
أعضاء وعضوات د. نزار العاني)بث تلفزيوني(

101416-1429/11/12هـهيئة التدريس

بناء االختبارات 3
وحتليل نتائجها

أ. عبد احلكيم 
سليمان

أعضاء هيئة 
2320-1430/1/24هـالتدريس

بناء االختبارات 4
التحصيلية

أ. عبد احلكيم 
سليمان

أعضاء هيئة 
2322-1430/4/24هـ التدريس

بناء االختبارات التحصيلية 5
عضوات هيئة د. أروى عبد العزيز)الكليات العلمية(

1520-1430/4/16هـالتدريس بامللز
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عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

بناء االختبارات 6
أعضاء هيئة د. عبد اهلل املانعالتحصيلية

1515 ـ 16 /6 / 1430 هـالتدريس

فنيات إعداد األسئلة 7
أعضاء هيئة د. عبداهلل القاطعياملوضوعية واالختبار

1430/6/1139هـالتدريس

بناء االختبارات التحصيلية 8
عضوات هيئة د. أروى عبد العزيز)الكليات اإلنسانية(

621-7 /6/ 1430 هـالتدريس بامللز

11476املجموع

عدد الحضور في برنامج مهارات بناء االختبارات

1

2

3
4
5
6
7

8

نساءرجال

21

39
15

20
22

20
16

14
19

4
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

- التعرف على أركان العملية التعليمية. - التعرف على الفرق بني التعليم والتعلم.  
- صياغة األهداف التعليمية. - حتديد األهداف التعليمية.    

- تصميم االختبارات التشخيصية. - تصميم اخلارطة اإلختبارية.    
- حتديد صدق وثبات االختبارات. - حتديد صفات االختبار اجليد.   

- التعرف على خطوات إعداد االختبار وبناء الفقرات االختبارية.
- التعرف على مفهوم االختبارات وأنواعها وأغراضها.

- حتليل فقرات االختبار وإعداد جدول املواصفات.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4.760.15املدرب1
ممتاز4.470.28احلقيبة التدريبية2
ممتاز 4.850.15البيئة التدريبية3
ممتاز4.670.25الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4.47 – 4.85(، وهذا يدل على أن الدورات 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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5- برنامج التدريس باستخدام الحاالت الدراسية

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج 
حضرهما  تدريبيتان،  دورتان   )2(
التدريس،  هيئة  أعضاء  من   )17(
د/  الكندي  اخلبير  الدورتني  وقدم 

جيمس إرسكني، وكانت كالتالي:

عدد التاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
املشاركني

كتابة احلاالت الدراسية1
Case Writing Workshop

 Dr. James A.
Erskine

أعضاء هيئة 
248-1430/3/26هـالتدريس

2
استخدام احلاالت الدراسية 

في التدريس
Case Teaching Workshop

 Dr. James A.
Erskine

أعضاء هيئة 
279-1430/3/29هـالتدريس

17املجموع
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج  في الدورة األولى إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

- ممارسة اخلطوات العملية لكتابة احلاالت الدراسية. - كتابة حاالت دراسية جيدة وبسرعة.  
- التعرف على العالقة بني احلاالت الدراسية وحل املشكالت. - تطبيق احلاالت الدراسية في التدريس. 

- استخدام احلاالت الدراسية في التدريس.
- كيفية توزيع الطالب لدراسة احلاالت الدراسية.

- مهارات حتليل دراسة احلالة.
- التعرف على املراحل الثالث لكتابة احلالة.

- التحديات في كتابة احلالة.

عدد الحضور في برنامج التدريس باستخدام الحاالت الدراسية

كتابة احلاالت الدراسية

استخدام احلاالت الدراسية في التدريس

8

9
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وهدف البرنامج  في الدورة الثانية إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:
- استخدام املناقشة الفعالة في التدريس.

- التدريس بفعالية باستخدام احلاالت الدراسية.
- حتسني التدريس الفعال.

- تطبيق احلاالت الدراسية في التدريس.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورتني تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,800,18املدرب1
ممتاز4,310,26احلقيبة التدريبية2
جيد جدا3,960,27ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,460,41الدورة بشكل عام4

أن  – 4,80(، وهذا يدل على  الفترة )3,96  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  يتضح من 
الدورتني وجميع محاورهما تتمتعان بدرجة عالية من اجلودة.
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6- برنامج دمج مهارات التفكير في التدريس

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج دورة تدريبية واحدة ، حضرها )23( من عضوات هيئة التدريس، وهي كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساء

دمج مهارات التفكير في 1
عضوات هيئة د/ منال محمداملقرر الدراسي

923-1430/5/11هـ التدريس

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج  إلى إكساب املتدربات املهارات التالية:

-   تطوير املقررات اجلامعية بدمج مهارات التفكير فيها وبناء أنشطة وممارسات ومواقف تعليمية تعتمد على عمليات التفكير.

عدد الحضور في برنامج دمج مهارات التفكير في التدريس

23دمج مهارات التفكير في التدريس
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- التعرف على مفهوم التفكير ومهارات واستراتيجيات التفكير. 
- التعرف على مستويات وأنواع التفكير.

- تصميم وتصنيف األهداف التعليمية حسب مستويات التفكير.
- دمج مهارات التفكير في محتوى املقرر.

- تعليم مهارات التفكير ومهارات التعليم املثير للتفكير ومهارات التعليم املعتمد على التفكير.
- استخدام استراتيجيات التفكير في عمليات التدريس .

- فنيات بناء األسئلة املثيرة للتفكير.
- إنتاج دروس وأنشطة وممارسات لتعليم مهارات التفكير.

- تقومي مهارات التفكير في العملية التدريسية.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,500,27املدرب1
ممتاز4,340,29احلقيبة التدريبية2
جيد جدا3,990,30ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,340,33الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )3,99– 4,50( ، وهذا يدل على أن الدورة 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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7- برنامج التعلم النشط

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج 
)7( دورات تدريبية، حضرها )169( 
منها: )75( عضو  ومشاركة  مشارك 
هيئة  عضوة  و)94(  تدريس،  هيئة 

تدريس وهي كالتالي:

الفئة اسم املدرباسم البرنامجم
عدد املشاركنيالتاريخاملستهدفة

نساءرجال
د. سليمان التعلم النشط1

القادري
أعضاء هيئة 

--1710-1429/11/19هـالتدريس

2
تخطيط وإدارة التعلم النشط

 Planning and Managing
Active Learning

 Mrs. Adele
Mollie Graham

عضوات هيئة 
24--27-1429/11/29هـالتدريس

3
تخطيط وإدارة التعلم النشط

 Planning and Managing
Active Learning

 Mrs. Adele
Mollie Graham

عضوات هيئة 
27--1-1429/12/3هـالتدريس
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الفئة اسم املدرباسم البرنامجم
عدد املشاركنيالتاريخاملستهدفة

نساءرجال

4
مراجعة وتطوير التدريس

  Reviewing and Developing your
Teaching

 Mrs. Adele
Mollie Graham

عضوات هيئة 
28--4-12/5/ 1429هـالتدريس

5
تشجيع الطالب على املشاركة في 

التعلم النشط
Getting Student Buy-in Active Learning

 Dr. Larry Kent
Michaelsen

أعضاء هيئة 
--1430/1/130هـالتدريس

التعلم النشط6
Active Learning

 Dr. William
Francis Buskist

أعضاء وعضوات 
131715-1430/1/14هـهيئة التدريس

أعضاء هيئة د. عماد إسماعيلاستراتيجيات التعلم النشط7
--1918-1430/2/20هـالتدريس

7594املجموع
عدد الحضور في برنامج التعلم النشط

نساءرجال

10

24
27

28
30

17
15

18

1

2

3
4
5
6
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف و املهارات التالية:

- التعّرف على النظرية البنائية والتعلم النشط. - التعّرف على مفهوم التعلم النشط.  
- إدماج املتعلم بالتعلم.  - التعّرف على مبادئ التعلم النشط.  

- التعّرف على معيقات التعلم النشط. - التعّرف على مزايا التعلم النشط.  
- تطبيق منوذج للتعلم النشط. - التعّرف على استراتيجيات التعلم النشط. 

- التعّرف على استراتيجيات التعلم النشط. - كيفية تخطيط العملية التعليمية.  
- تطبيق استراتيجيات التعلم النشط في القاعة الدراسية.

- التعّرف على متطلبات التعلم النشط.
وهدفت دورة مراجعة وتطوير التدريس إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

- استخدام استراتيجيات حديثة في التدريس. - تطوير العملية التعليمية.    
- إدارة وقت احملاضرة. - مراجعة وتطوير املقرر الدراسي.   

- تزويد الطالب بالتغذية الراجعة. - تنمية مهارات الطالب وإثارة دافعيتهم للتعلم. 
وهدفت دورة تشجيع الطالب على املشاركة في التعلم النشط إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

- تنمية مهارات التعلم من خالل العمل اجلماعي بني الطالب.
- تشكيل وإدارة فرق العمل.
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- التعرف على اخلطوات العلمية الصحيحة للتعلم عبر فرق العمل.
- حتسني مهارات االتصال الفعال.

- آليات التعامل اإليجابي مع الطالب.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,710,15املدرب1
ممتاز4,570,13احلقيبة التدريبية2
جيد جدا3,810,62ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,480,46الدورة بشكل عام4

أن  ، وهذا يدل على  الفترة )3,81– 4,71(  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  يتضح من 
الدورات وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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8-  التعلم من خالل فرق العمل

مقدمة:
البرنامج  العمادة ضمن هذا  نظمت 
األولى  خصصت  تدريبيتني،  دورتني 
للكليات  والثانية  العلمية  للكليات 
اإلنسانية، وحضرهما )51( من أعضاء 
هيئة التدريس، وقدم الدورتني د. الري 
كنت ميتشيلسن أستاذ اإلدارة بجامعة 

ميزوري املركزية، وكانت كالتالي:

عدد التاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
املشاركني

التعلم من خالل فرق العمل 1
)كليات علمية(

 Dr. Larry Kent
Michaelsen2919-12/30/ 1429هـأعضاء هيئة التدريس

التعلم من خالل فرق العمل 2
)كليات إنسانية(

 Dr. Larry Kent
Michaelsen232-1430/1/3هـأعضاء هيئة التدريس

51املجموع
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

1- تنمية مهارات التعلم من خالل العمل اجلماعي بني الطالب.

2- تشكيل وإدارة فرق العمل.

3- التعرف على اخلطوات العلمية الصحيحة للتعلم عبر فرق العمل.

4- حتسني مهارات االتصال الفعال.

5- آليات التعامل اإليجابي مع الطالب.

عدد الحضور في برنامج التعلم من خالل فرق العمل

التعلم من خالل فرق العمل )كليات علمية(

التعلم من خالل فرق العمل )كليات إنسانية(

19

32



44

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورتني تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,530,19املدرب1
ممتاز4,370,94احلقيبة التدريبية2
ممتاز4,620,77البيئة التدريبية3
ممتاز4,490,64الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4,37 – 4,62(، وهذا يدل على أن الدورتني 
وجميع محاورهما تتمتعان بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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9- برنامج الجودة في التدريس

مقدمة:
دورتني  البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
تدريبيتني، حضرهما )50( مشارك ومشاركة، 
خصصت األولى ألعضاء هيئة التدريس وحضرها 
الثانية  وخصصت  تدريس،  هيئة  عضو   )26(
لعضوات هيئة التدريس وحضرها )24( عضوة 

هيئة تدريس، وكانت كالتالي:

الفئة اسم املدرباسم البرنامجم
التاريخاملستهدفة

عدد 
املشاركني

نساءرجال

اجلودة في التدريس اجلامعي1
 Quality in University Teachingأعضاء هيئة د. خالد سليمان

2026-1430/1/21هـالتدريس

اجلودة في التعليم اجلامعي2
عضوات هيئة د. خالد سليمان )بث تلفزيوني(

24--8-1430/4/9هـالتدريس

2624املجموع
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى تزويد املتدربني بالتالي:

- التعرف على نظم اجلودة في العملية التعليمية.
- التعرف على االعتماد األكادميي واملعايير األكادميية جلودة العملية التعليمية في اجلامعة.

- التعرف على معايير اجلودة في املقرر الدراسي. 
- التعرف على املعايير األكادميية جلودة العملية التعليمية في اجلامعة.

- التعرف على معايير اجلودة في البرنامج الدراسي.
- توصيف املقرر الدراسي وفق معايير اجلودة واالعتماد األكادميي.

- توصيف البرنامج الدراسي وفق معايير اجلودة واالعتماد األكادميي.

عدد الحضور في برنامج الجودة في التدريس

24اجلودة في التعليم اجلامعي

26اجلودة في التعليم اجلامعي

نساءرجال



47

- كتابة تقرير املقرر والبرنامج الدراسي.
- استخدام عمليات التقييم والتغذية الراجعة.

- استخدام عمليات التحليل اإلحصائي للبيانات.
- تطوير العملية التعليمية.

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورتني تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,600,25املدرب1
ممتاز4,510,16احلقيبة التدريبية2
جيد جدا4,020,32ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,450,32الدورة بشكل عام4

– 60و4(، وهذا يدل على أن  الفترة )02و4  املتوسطات احلسابية تقع في  يتضح من اجلدول أعاله أن قيم 
الدورتني وجميع محاورهما تتمتعان بدرجة عالية من اجلودة.
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10- برنامج أداء األستاذ الجامعي في عالم متجدد

مقدمة: 
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج دورتني تدريبيتني حضرهما )53( من عضوات هيئة التدريس، قدمت األولى 

لعضوات هيئة التدريس بعليشة، وقدمت الثانية لعضوات هيئة التدريس بامللز، وكانت كالتالي: 

عدد املشاركاتالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم

أداء األستاذ اجلامعي في 1
عالم متجدد

أ.د لطيفة السميري
د. جوهرة آل الشيخ

د. فاتن مصطفى
عضوات هيئة 

220-1430/1/3هـالتدريس بعليشة

أداء األستاذ اجلامعي في 2
عالم متجدد

أ.د لطيفة السميري
د. جوهرة آل الشيخ

د. فاتن مصطفى
عضوات هيئة 
933-1430/1/10هـالتدريس بامللز

53املجموع

عدد الحضور في برنامج أداء األستاذ الجامعي في عالم متجدد

33

أداء األستاذ اجلامعي في عالم متجدد

أداء األستاذ اجلامعي في عالم متجدد

20

عليشةامللز
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى تزويد املتدربني باملعارف واملهارات التالية:

1- معرفة سمات األستاذ اجلامعي.
2- معرفة دور األستاذ اجلامعي في البحث العلمي وخدمة املجتمع.

3- استخدام معايير األداء التعليمي اجلامعي اجليد.
4- معرفة املدخل املعرفي عن مهارات التدريس.

5- مهارات تنفيذ التدريس )مهارات اللقاء األول(.
6- تصميم التعليم من منظور بنائي.

7- استخدام التعليم التفاعلي.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورتني تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,390,12املدرب1
ممتاز4,140,21احلقيبة التدريبية2
ممتاز4,180,32البيئة التدريبية3
ممتاز4,260,23الدورة بشكل عام4

أن  – 4,39(، وهذا يدل على  الفترة )4,14  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  يتضح من 
الدورتني وجميع محاورهما تتمتعان بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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11- برنامج إثارة الدافعية نحو التعلم

مقدمة:
دورة  البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
أعضاء  من   )41( حضرها  واحدة،  تدريبية 

وعضوات هيئة التدريس، وكانت كالتالي: 

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

مهارات إثارة دافعية التعلم1
Motivating students to learn

 Dr. William
 Francis
Buskist

أعضاء وعضوات 
162615-1430/1/17هـهيئة التدريس
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

مستوى  ورفع  التعليمية،  املمارسات  في  املشاركة  على  وحتفيزهم  للتعلم  الطالب  رغبة  إثارة   -1
حتصيلهم العلمي.

2- التعرف على مفهوم الدافعية ومفهوم إثارة الدافعية للتعلم.
3- إدراك العالقة بني الدافعية والتعلم.

4- توظيف الدافعية في العملية التعليمية.
5- التعرف على معوقات  إثارة الدافعية للتعلم لدى الطالب.

6- استخدام تقنيات إثارة الدافعية للتعلم. 
7- التعرف على دور األستاذ في إثارة دافعية الطالب.

8- التعرف على دور املقرر في إثارة الدافعية للتعلم

عدد الحضور في برنامج إثارة الدافعية نحو التعلم

15

إثارة الدافعية نحو التعلم)رجال(

إثارة الدافعية نحو التعلم)نساء(

26

نساءرجال
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التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4.690.20املدرب1
ممتاز4.370.20احلقيبة التدريبية2
ممتاز4.360.31البيئة التدريبية3
ممتاز4.510.27الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4.36– 4.69(، وهذا يدل على أن الدورة 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية جدا من اجلودة.
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12- محاضرات في التدريس

محاضرات  ثالث   )3( العمادة  نظمت 
أعضاء  من   )50( حضرها  التدريس،  في 
وعضوات هيئة التدريس، وكانت كالتالي: 

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

1

ماذا يعني أن تكون أستاذاً 
جامعيًا جيداً

 What does it mean to be a
good university professor?

ندوة + مائدة حوار 

 Dr. Larry
 Kent

Michaelsen
-1430/1/116هـأعضاء هيئة التدريس

2
تسلسل التدريس املستمر من 

جيد إلى أفضل إلى األفضل 
 Lunch( ندوة + مائدة وحوار

)and Discussion

 Dr. William
 Francis
Buskist

-1430/1/1512هـأعضاء هيئة التدريس
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عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

3

تعظيم منافع التدريس
اثنا عشر خطوة لالزدهار

Be all you  can Be-Teach!
 Twelve Steps to Help

Teachers Flourish

 Dr. Tara Joy
Gray

عضوات هيئة 
22ـــ1430/4/4هـالتدريس بعليشة

2822املجموع

عدد الحضور في المحاضرات التدريسية

ماذا يعني أن تكون أستاذًا جامعيًا جيدًا

تسلسل التدريس

تعظيم منافع التدريس

16

12

22

نساءرجال
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الهدف:
تلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس في تفعيل مشاركة الطالب في العملية التدريسية داخل القاعة الدراسية، 

وممارسة أدوار تعليمية تفاعلية بني الطالب واألستاذ من جهة وبني الطالب وبعضهم من جهة أخرى.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في احملاضرات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
جيد جدا3.750.41ًاملدرب1
جيد جدا3.850.39ًاحلقيبة التدريبية2
جيد جدا3.560.36ًالبيئة التدريبية3
جيد جدا3.750.39ًالدورة بشكل عام4

أن  على  يدل  وهذا  الفترة )3.56- 3.85(،  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
احملاضرات وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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برامج تطوير املهارات البحثية
ثانيًا
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1- برنامج االستخدام اإلحصائي في البحوث العلمية

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج دورة واحدة ، حضرها 
العاني  نزار  أ.د  قدمها  التدريس،  هيئة  أعضاء  من   )22(
رئيس األكادميية الدولية للدراسات العليا واخلبير الدولي في 

القياس والتقومي، وهي كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم

االستخدام اإلحصائي في 1
أعضاء هيئة د. نزار العانيالبحوث العلمية

1322-1429/11/14هـالتدريس

عدد الحضور في برنامج االستخدام اإلحصائي في البحوث العلمية

22االستخدام اإلحصائي في البحوث العلمية
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

- تصنيف البيانات وتبويب تكرارها ونسبها. - وصف البيانات وتوزيع التكرارات.   
- وصف التوزيعات. - عرض التوزيع التكراري بيانيًا.   

- استخدام مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التغاير واالرتباط.
- حتويل الدرجات اخلام إلى درجات معيارية.

- استخدام املعايير.
- اختيار االختبارات اإلحصائية املناسبة للبيانات البحثية.

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,50,75املدرب1
ممتاز4,520,35احلقيبة التدريبية2
ممتاز4,710,41البيئة التدريبية3
ممتاز4,550,58الدورة بشكل عام4

الدورة  أن  – 4,71(، وهذا يدل على  الفترة )4,5  تقع في  املتوسطات احلسابية  قيم  أن  يتضح من اجلدول أعاله 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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2-  برنامج بناء العقلية البحثية

مقدمة:
تدريبية  دورة  البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
واحدة، حضرها )16( من احملاضرين واملعيدين وطالب 

الدراسات العليا، وكانت كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم

1
بناء العقلية البحثية

 Building Research
Mentality

احملاضرين واملعيديند. طريف فرج
2216-1430/1/24هـوطالب الدراسات العليا

16املجموع

عدد الحضور في برنامج بناء العقلية البحثية

16بناء العقلية البحثية



60

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

- مهارات البحث العلمي.
- أخالقيات البحث العلمية.

- طرق البحث العلمي.
- مناهج البحث العلمي.

- االقتباس من املراجع.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4.270.20املدرب1
جيد جدا3.880.27ًاحلقيبة التدريبية2
ممتاز4.360.71البيئة التدريبية3
جيد جدا4.150.42ًالدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )3.88 – 4,36(، وهذا يدل على أن الدورة 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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3- برنامج  البحث العلمي

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج دورتني 
أعضاء  من   )36( حضرهما  تدريبيتني، 
وعضوات هيئة التدريس، وكانت كالتالي: 

الفئة اسم املدرباسم البرنامجم
عدد املشاركنيالتاريخاملستهدفة

نساءرجال

البحث العلمي واالزدهار1
)Publish & Flourish(

 Dr. Tara Joy
Gray

عضوات هيئة 
14ـــ1430/4/4هـالتدريس 

2

كيف تنشر في مجالت أكادميية 
متميزة

 How to Publish in
 Distinguished Academic

Journals

 Dr. Zahir
Irani

أعضاء هيئة 
ـــ2022-1430/6/21هـالتدريس

2214املجموع
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:
- تنمية مهاراتهم اخلاصة بالنشر في املجالت األكادميية املتميزة. 

- التعرف على أهمية النشر في املجالت األكادميية املتميزة.
- اختيار العمل األكادميي.

- كيفية التعامل مع املجالت األكادميية عبر شبكة اإلنترنت.
- كيفية إرسال ونشر البحث العلمي في املجالت األكادميية املتميزة.

عدد الحضور في برنامج البحث العلمي

22كيف تنشر في مجالت أكادميية متميزة

14البحث العلمي واالزدهار

نساءرجال
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التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة الثانية تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4.530.27املدرب1
جيد جدا4.080.28ًاحلقيبة التدريبية2
ممتاز 4.600.26البيئة التدريبية3
ممتاز4.390.35الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4,08 – 4,53(، وهذا يدل على أن 
الدورتني وجميع محاورهما تتمتعان بدرجة عالية من اجلودة.
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برامج ا�ستهدفت تطوير املهارات القيادية
ثالثًا
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1- برنامج المهارات القيادية

مقدمة:
البرنامج )4( دورات تدريبية، حضرها )114( مشارك ومشاركة، منهم )72(  العمادة ضمن هذا  نظمت 

مشارك، و )42( مشاركة،  وهي كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

1
املهارات القيادية

Leadership Skills
)بث تلفزيوني(

 Dr. Daniel
Wheeler

القيادات األكادميية 
وأعضاء وعضوات 

هيئة التدريس
171819-1429/11/19هـ
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عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

2
قيادة األقسام األكادميية

 Leading Academic
Leadership )بث تلفزيوني(

 Dr. Daniel
Wheeler

القيادات األكادميية 
وأعضاء وعضوات 

هيئة التدريس
201923-1429/11/22هـ

القيادة األكادميية3
Academic Leadership

 Dr. Christopher
Jenks

Dr. Zahir Irani
الوكالء ورؤساء 

--2216-1430/1/23هـاألقسام

القيادة األكادميية4
Academic Leadership

 Dr. Christopher
Jenks

Dr. Zahir Irani
--2419-1430/1/25هـالعمداء

7242املجموع

عدد الحضور في برنامج المهارات القيادية

نساءرجال

1819
19

23

19

1

2
3

4

16
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أهداف البرنامج:
هدفت الدورة األولى إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

2- التعرف على مفهوم القيادة. 1- تطوير املهارات القيادية.   
4- التعرف على التحوالت القيادية. 3- التعرف على أنواع القيادات.  

6- التدريب على النموذج القيادي الشامل. 5- مخرجات التحوالت القيادية.  
وهدفت الدورة الثانية إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

1- تطبيق القواعد األربعة إلدارة األقسام.
2- التطوير من خالل القواعد األربعة.

3- استخدام استراتيجيات بناء وقيادة األقسام األكادميية.
4- خلق بيئة إيجابية في العمل.

5- تطبيق االستراتيجيات من خالل رؤساء األقسام.
6- حتسني مهارات أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

7- تنمية مهارات العمل اجلماعي.
8- تشكيل فرق العمل بأسلوب علمي.

9- حتسني مهارات االتصال الفعال وآليات التعامل اإليجابي بني أعضاء الفريق.
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بينما هدفت الدورتني الثالثة والرابعة إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:
1- تنمية األداء القيادي لدى عمداء الكليات ووكالئها ورؤساء األقسام.

2- تطوير املهارات في مواجهة مشاكل العمل.
3- التعرف على الفرق بني املدير والقائد.

4- التعرف على مبادئ القيادة األكادميية الفعالة.
5- اإلطالع على بعض نظريات القيادة وتطبيقاتها في اإلدارة األكادميية.
6- التعرف عل بعض نظريات القيادة وتطبيقاتها في اإلدارة األكادميية.

7- التعرف على أمناط القيادة.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,360,34املدرب1
جيد جدا4,100,20ًاحلقيبة التدريبية2
ممتاز4,480,11البيئة التدريبية3
ممتاز4,300,30الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4.10 – 4.48(، وهذا يدل على أن الدورات 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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2- برنامج التخطيط االستراتيجي

مقدمة:
البرنامج )3( ثالث  هذا  العمادة ضمن  نظمت 
كانت  ومشاركة،  مشارك   )55( حضرها  دورات، 
اثنتان منها للقيادات األكادميية واإلدارية من عضوات 
هيئة التدريس، بينما أقيمت الدورة الثالثة بالتعاون 
التدريس  هيئة  أعضاء  واستهدفت  الطب  كلية  مع 

بها،  وكانت كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

د. وفاء محمد عونالتخطيط االستراتيجي1
القيادات األكادميية 
واإلدارية وعضوات 

هيئة التدريس
22--1/29-1430/2/1هـ

د. سناء عبد اهلل الطوقالتخطيط االستراتيجي2
القيادات األكادميية 

واإلدارية- وعضوات 
هيئة التدريس

13--13-1430/6/15 هـ

3
التخطيط االستراتيجي 

للقياديني الصحيني
 Strategic planning

for healthcare leaders

 Dr. Stephen L.
Walston أعضاء هيئة

--1430/6/1320هـ التدريس 

2035املجموع
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أهداف البرنامج:
هدفت الدورتان األولى والثانية إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

2- حتويل اخلطط إلى واقع عملي ميكن قياسه وحتسينه. 1- تصميم وإعداد اخلطط اإلستراتيجية.  
4- التعرف على أنواع ومستويات وعناصر  التخطيط. 3- التعرف على التخطيط االستراتيجي وأهميته.  

5- تكوين الثقافة املؤسسية اإلستراتيجية ) بناء وصياغة الرؤية والرسالة واألهداف والقيم(.
6- التعرف على األهداف اإلستراتيجية ومتابعة التخطيط ومؤشرات األداء و التخطيط لتطوير وحتسني األداء.

7- املهارات الكمية والسلوكية الالزمة إلدارة عمليات التخطيط االستراتيجي وتطوير األداء.

عدد الحضور في برنامج التخطيط االستراتيجي

دورة 1

دورة 2

دورة 3

22

13

20

نساءرجال
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بينما هدفت الدورة الثالثة إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:
1- التعرف على عوامل جناح املنظمة.

2- فهم كيفية تطوير اخلطة اإلستراتيجية.
3- التعرف على أبعاد التفكير االستراتيجي.

4- التعرف على طرق التحليل لتقومي املؤسسة.

5- حتسني مهارات االتصال الشفوي والكتابي.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4.540.20املدرب1
ممتاز4.250.17احلقيبة التدريبية2
جيد جدا4.080.27ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4.340.27الدورة بشكل عام4

أن  على  يدل  وهذا   ،)4,54–4,08( الفترة  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
الدورات وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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3- برنامج حل المشكالت واتخاذ القرارات

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج دورة واحدة استهدفت القيادات األكادميية واإلدارية من عضوات هيئة التدريس  

حضرها )19( مشاركة، وهي كالتالي:

عدد املشاركاتالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم

د. سناء عبد اهلل الطوقحل املشكالت واتخاذ القرارات1
القيادات األكادميية 
واإلدارية- أعضاء 

هيئة التدريس 
1219-1430/2/14هـ

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

2- اكتساب األساليب العملية الفعالة التخاذ القرارات. 1- تشخيص وحل املشكالت. 

عدد الحضور في برنامج حل المشكالت واتخاذ القرارات

19حل املشكالت واتخاذ القرارات
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3- التعرف على املقدمات النظرية ومفاهيم املشكالت اإلدارية في بيئة التعليم اجلامعي.
4- التعرف على املقدمات النظرية ومفاهيم اتخاذ القرارات في بيئة التعليم اجلامعي.

5- أساليب التعرف على املشكالت وتوصيفها وحتديد أبعادها.
6- تقنيات حتليل املشكالت.

7- تطوير أساليب التفكير االبتكاري في حل املشكالت.
8- تقنيات اتخاذ القرارات.

9- خصائص القرارات املؤثرة.
10- التعرف على نظم املعلومات ودورها في اتخاذ القرارات.

11- التعرف على معوقات تنفيذ القرارات.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,690,15املدرب1
جيد جدا4,160,35ًاحلقيبة التدريبية2
جيد جدا4,110,48ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,380,41الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4,11–4,69(، وهذا يدل على أن الدورة 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.



74

4- برنامج اإلجراءات اإلدارية والمالية للمشتريات

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج دورة تدريبية واحدة، 
أعضاء  من  واإلدارية  األكادميية  القيادات  من  حضرها )23( 

هيئة التدريس، وهي كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم

اإلجـــــراءات اإلدارية واملاليــــة 1
للمشتريات

أ. عبد اهلل السلوم
أ. سعد الهوميل

وكالء الكليات 
ومديرو اإلدارات 

وأعضاء جلان 
املشتريات املفوضني

623-1430/3/7هـ  

عدد الحضور في برنامج اإلجراءات اإلدارية والمالية للمشتريات

23اإلجراءات اإلدارية واملالية للمشتريات
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى تزويد املتدربني بالتالي:

1- إدراك مبادئ ومفاهيم أساسية في عملية الشراء وكتابة العقود.
2- اإلملام الكامل بنظام املنافسات واملشتريات احلكومية.

3- اإلملام بإجراءات الشراء املباشر.
4- اإلملام بإجراءات املنافسات احلكومية.

5- اإلملام بالعقود اإلدارية ومناذجها.
6- اإلملام بحقوق والتزامات اجلهة احلكومية.

7- اإلملام بحقوق والتزامات املتعاقد.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,820,44املدرب1
ممتاز4,350,16احلقيبة التدريبية2
جيد جدا4,070,77ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,500,46الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4,07–4,82(، وهذا يدل على أن الدورة 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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5- برنامج بناء وإدارة فرق العمل

مقدمة:
من  واإلدارية  األكادميية  القيادات  من   )20( حضرها   ، واحدة  تدريبية  دورة  البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 

عضوات هيئة التدريس، وهي كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم

د. سناء بناء وإدارة فرق العمل 1
الطوق

القيادات األكادميية 
120-1430/4/3هـ وعضوات هيئة التدريس

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

2- تشكيل وإدارة فرق العمل البحثية والتطويرية وفرق املشاريع. 1- تنمية مهارات العمل اجلماعي . 

عدد الحضور في برنامج بناء وإدارة فرق العمل

20بناء وإدارة فرق العمل
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3- التعرف على اخلطوات العلمية الصحيحة لتشكيل فريق عمل ناجح وحتسني مهارات االتصال الفعال وآليات 
التعامل اإليجابي بني أعضاء الفريق.

4- التعرف على:
- مراحل بناء فرق العمل.

- طبيعة وأهمية فريق العمل.
- عوامل بناء و متاسك الفريق وتفككه.

- حتديد مبادئ فريق العمل الناجح ) بناء أعراف الفريق ـ بناء ميثاق الفريق(.
- خصائص فريق العمل الفعال.

- أساليب قيادة فريق العمل.
- كيفية التغلب على العوائق واخلالفات التي تواجه فرق العمل .

- األدوار و التفاعالت في فرق العمل: ) التوافق واالختالف ( ) قيادة الفريق وعضوية الفريق (.
- مهارات التواصل الفعال بني أعضاء فريق العمل .

- أساليب حتفيز فرق العمل لتحقيق األهداف.
- تقنيات وأدوات فريق العمل.

- اجلوانب السلوكية في عمل الفريق.        
- كيفية زيادة إنتاجية و كفاءة فرق العمل.

- الصراعات داخل فرق العمل وكيفية إدارتها وتقنيات معاجلتها.
- اتخاذ القرارات داخل الفريق.               

- تقييم أداء فريق العمل وتطويره.
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التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,710,11املدرب1
ممتاز4,370,15احلقيبة التدريبية2
ممتاز4,380,12البيئة التدريبية3
ممتاز4,520,21الدورة بشكل عام4

الدورة  أن  يدل على  الفترة )4,37–4,71(، وهذا  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  يتضح من 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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 6- برنامج مهارات إدارة الوقت

مقدمة:
أربع   )4( البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
دورات بواقع يومني لكل دورة، حضرها )112( من 
أعضاء وعضوات هيئة التدريس، وكانت كالتالي:

التاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
عدد 

املشاركني
نساءرجال

--1826-1429/12/19هـأعضاء هيئة التدريسد. داوود املعايطةمهارات إدارة الوقت1

القيادات األكادميية د. سهام العيسىمهارات إدارة الوقت2
25--23-1429/12/24هـوعضوات هيئة التدريس

القيادات األكادميية د. سهام العيسىمهارات إدارة الوقت3
31--29-1429/12/30هـوعضوات هيئة التدريس

--1130-1430/3/12أعضاء هيئة التدريسد. داوود املعايطةمهارات إدارة الوقت4
5656املجموع
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

2- حتديد األولويات وتنظيم العمل. 1- إدارة الوقت بكفاءة.   
4- التخطيط اجليد إلدارة الوقت. 3- التقييم الذاتي إلدارة الوقت.  
6- اإلدارة الفاعلة لالجتماعات. 5- التغلب على مضيعات الوقت.  

7- تنمية االنضباط الذاتي.
8- تأثير املتغيرات والظروف الشخصية واالجتماعية والوظيفية في الوقت.

عدد الحضور في برنامج المهارات القيادية

نساءرجال

26
25

31

30

دورة 1

دورة 2

دورة 3
دورة 4
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9- قواعد إدارة الوقت الفعالة.
10- مهارات التخطيط للوقت.
11- اإلدارة اإللكترونية للوقت.

12- إدارة األولويات في تنظيم الوقت.
13- مهارات االتصال الفعال املؤثرة في إدارة الوقت.

14- التعرف على مناذج وتطبيقات إدارة الوقت في العمليات التعليمية واإلدارة األكادميية.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,380,14املدرب1
ممتاز4,500,66احلقيبة التدريبية2
ممتاز4,360,27البيئة التدريبية3
ممتاز4,420,40الدورة بشكل عام4

أن  على  يدل  وهذا   ،)4,50–4,36( الفترة  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
الدورات وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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7- برنامج مهارات اإلنجاز واإلنتاجية

مقدمة:
 )3( البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
أعضاء  من   )57( حضرها  دورات،  ثالث 

وعضوات هيئة التدريس، وكانت كالتالي:

الفئة اسم املدرباسم البرنامجم
عدد املشاركنيالتاريخاملستهدفة

نساءرجال
د. سعد بركي تنمية مهارات اإلجناز واإلنتاجية1

املسعودي
أعضاء هيئة 

التدريس
22 ـ 23/ 12 / 1429 

--9هـ

د. امتثال عبد اهلل تنمية مهارات اإلجناز واإلنتاجية2
الثميري

عضوات هيئة 
التدريس

22-1429/12/23هـ 
26--2:30- 6:30م

أعضاء هيئة د/ داوود املعايطةمهارات اإلجناز واإلنتاجية3
--1422-1430/5/15هـالتدريس

3126املجموع
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

3- حتديد األولويات. 2- إدارة الوقت بكفاءة .  1- التمييز بني اإلجناز واإلنتاجية. 
6- زيادة دافعية اإلنتاج. 5- التحكم في ضغوط العمل.  4- التفويض وحتفيز العاملني.  

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,700,18املدرب1
ممتاز4,340,14احلقيبة التدريبية2
جيد جدا4,080,69ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,450,41الدورة بشكل عام4

أن  على  يدل  وهذا   ،)4,70–4,08( الفترة  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
الدورات وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.

عدد الحضور في برنامج مهارات اإلنجاز واإلنتاجية

نساءرجال

9
26

22

دورة 1
دورة 2
دورة 3
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برامج ا�ستهدفت تطوير املهارات ال�سخ�سية
رابعًا
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1- برنامج مهارات االتصال الفعال

مقدمة:
دورات   )5( البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
هيئة  وعضوات  أعضاء  من   )96( تدريبية، حضرها 

التدريس، وكانت كالتالي:

الفئة اسم املدرباسم البرنامجم
عدد املشاركنيالتاريخاملستهدفة

نساءرجال
رؤساء األقسام د. محمد حسنمهارات االتصال الفعال1

ـــ2814-1430/2/29هـومديري اإلدارات

2
مدربني  تدريب  مشروع 
معتمدين لبرنامج مهارات 

احلوار و االتصال 

مدربات من مركز 
امللك عبد العزيز 

للحوار الوطني
عضوات هيئة 

27ـــ3-1430/3/7 هـالتدريس 

أعضاء هيئة د. محمد حسنمهارات االتصال الفعال3
ـــ814 ـ 9 /4 / 1430 هـالتدريس

عضوات هيئة د/ إميان أبو خضيرمهارات االتصال الفعال4
18ـــ21-1430/5/23هـالتدريس

أعضاء هيئة د.طريف شوقيمهارات االتصال الفعال5
ـــ623-1430/6/7هـالتدريس

5145املجموع



86

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

1- تدريب مدربني معتمدين في مهارات االتصال في احلوار.
2- حتديد مفهوم االتصال وعناصره وأهميته.

3- إجراء عمليات اتصال ناجحة وفعالة.

4- احلكم على موقف اتصالي وتقييمه.
5- استخدام مهارات االتصال اللفظي والغير لفظي بفعالية.

6- التعرف على العوامل املؤثرة على عملية االتصال.

عدد الحضور في برنامج مهارات االتصال الفعال

نساءرجال

14
27

14

18

23

دورة 1

دورة 2

دورة 3
دورة 4

دورة 5
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7- التعرف على األشكال املختلفة لالتصال.
8- استخدام تعبيرات الوجه ولغة اجلسم في االتصال.

9- ماذا تفعل في حاالت االتصال الغير مواتية “ الطارئة”.
10- حتديد املستقبل اجليد لعملية االتصال.

11- قياس أثر االتصال في العالقات اإلنسانية.
12- التعرف على فوائد إتقان مهارات االتصال.

13- تطبيق قواعد وتقنيات االتصال الناجح.
14- مهارات االتصال في العملية التعليمية وفي القاعات الدراسية.

16- مهارات االتصال اإلداري. 15- مهارات االتصال الشخصي.  
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,220,19املدرب1
جيد جدا3,820,22ًاحلقيبة التدريبية2
جيد جدا4,170,25ًالبيئة التدريبية3
جيد جدا4,070,28ًالدورة بشكل عام4

أن  على  يدل  وهذا   ،)4,22–3,82( الفترة  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
الدورات وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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2- برنامج إدارة العالقات الشخصية

مقدمة:
دورات   )3( البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
هيئة  وعضوات  أعضاء  من   )39( حضرها  تدريبية، 

التدريس، وكانت كالتالي: 

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

--69-1430/1/8هـأعضاء هيئة التدريسد. طريف فرجإدارة العالقات الشخصية1

إدارة العالقات الشخصية2
17--27-1430/1/28هـ عضوات هيئة التدريسد. طريف فرج)بث تلفزيوني(

--513-1430/3/7هـأعضاء هيئة التدريسد. طريف فرجإدارة العالقات الشخصية 3
2217املجموع
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

2- تنمية مهارة توكيد الذات. 1- تنمية مهارات إدارة العالقات الشخصية. 
4- تفعيل مهارات إدارة العالقات الشخصية في احلياة اليومية. 3- اكتساب مهارات إقامة عالقة مع اآلخر. 

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,480,25املدرب1
ممتاز4,400,23احلقيبة التدريبية2
جيد جدا4,100,32ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,370,59الدورة بشكل عام4

أن  على  يدل  وهذا   ،)4,48–4,10( الفترة  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
الدورات وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.

عدد الحضور في برنامج إدارة العالقات الشخصية

نساءرجال

9
17

13

1
2
3
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3- برنامج مهارات االجتماعات الفاعلة

مقدمة:
البرنامج دورة تدريبية واحدة، حضرها  نظمت العمادة ضمن هذا 

)26( من أعضاء هيئة التدريس، وكانت كالتالي: 

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
126-1430/6/2هـأعضاء هيئة التدريسأ/ خالد أبو الوفامهارات االجتماعات الفاعلة1

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

1- تنمية مهاراتهم في إدارة االجتماعات واإلعداد والتحضير لها لتكون منتجة ومثمرة.

عدد الحضور في برنامج مهارات االجتماعات الفعالة

26مهارات االجتماعات الفعالة
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2- مهارات فهم الطبيعة البشرية ألعضاء االجتماع ومهارات حتقيق التفاعل معهم، وإدارة الوقت في االجتماعات.
اإلعداد  ومتطلبات  وأنواعها،  وطبيعتها  ومبرراتها  وأهدافها  وأهميتها  االجتماعات  ماهية  على  التعرف   -3

والتحضير لالجتماعات الفاعلة.
4- التعرف على مراحل اإلعداد والتحضير لالجتماع، والعوائق أمام اإلنتاجية والفاعلية في االجتماعات.

6- تخطيط وإدارة وقت االجتماعات. 5- حتويل االجتماعات إلى اجتماعات فاعلة ومنتجة. 
7- مهارات التعامل مع األمناط املختلفة من املجتمعني .

8- فهم الطبيعة البشرية ألعضاء االجتماع ومهارات حتقيق التفاعل معهم.
9- استخدام تقنيات العصف الذهني وتوليد األفكار في االجتماعات.

10- استخدام مهارات احلوار واملناقشة في االجتماعات.

11- استخدام تقنيات العرض والتقدمي في االجتماعات.
12- استخدام مهارات التلخيص واالختزال في االجتماعات.

13- استخدام مهارات التفكير في االجتماعات. 14- استخدام تقنيات اتخاذ القرارات في االجتماعات.
16- مهارات إعداد محاضر وتقارير االجتماعات. 15- مهارات إدارة اخلالف والصراعات في االجتماعات. 

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
جيد جدا3,720,28ًاملدرب1
جيد 3,370,31احلقيبة التدريبية2
جيد جدا4,130,53ًالبيئة التدريبية3
جيد جدا3,690,44ًالدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )3,37–3,72(، وهذا يدل على أن الدورة 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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برامج ا�ستهدفت تطوير املهارات التقنية

خامسًا
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1-  برنامج تصميم وإدارة المواقع اإللكترونية

مقدمة:
تدريبية  دورة  البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
التدريس،  هيئة  أعضاء  من   )19( حضرها  واحدة، 

وكانت كالتالي:

الفئة اسم املدرباسم البرنامجم
عدد املشاركنيالتاريخاملستهدفة

أعضاء هيئة د. أشرف األشقرتصميم وإدارة املواقع اإللكترونية1
2519ـ 26 / 1429/12 هـ التدريس

عدد الحضور في برنامج تصميم وإدارة المواقع

19تصميم وإدارة املواقع
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األهداف
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

.)Html( 1- استخدام لغة
2- استخدام برنامج فالش في التصميم على املوقع.

3- استخدام برامج مساعدة في عمل الفالش.
4- عمل كتاب الكتروني.

5- تصميم موقع إلكتروني.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
جيد جدا4,090,33ًاملدرب1
جيد جدا3,570,40ًاحلقيبة التدريبية2
جيد جدا4,120,71ًالبيئة التدريبية3
جيد جدا3,910,50ًالدورة بشكل عام4

الدورة  أن  يدل على  الفترة )3,57–4,12(، وهذا  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  يتضح من 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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2-  برنامج استخدام الفوتوشوب في التدريس والبحث

مقدمة:
تدريبية  دورة  البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
التدريس،  هيئة  أعضاء  من   )25( حضرها  واحدة، 

وكانت كالتالي:

عدد التاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
املشاركني

استـــخدام الفوتوشــــوب فــــي 1
1430/5/28أعضاء هيئة التدريسد. فوزي الناديالــتــدريــس والبحــث

25إلى 1430/6/1 هـ

عدد الحضور في برنامج استخدام الفوتوشوب في التدريس والبحث

25الــتــدريــس والبحــث
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األهداف
1- هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:
2- استخدام برنامج الفوتوشوب في عمل البروشورات.

3- استخدام برنامج الفوتوشوب في تعديل الصور.
4- كيفية توظيف الصورة في التدريس والبحث العلمي.

5- كيفية حفظ الصورة بأحجام مختلفة.
6- كيفية دمج الصور في برنامج البوربويت.

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,500,32املدرب1
جيد جدا4,100,34ًاحلقيبة التدريبية2
جيد جدا3,950,23ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,250,38الدورة بشكل عام4

الدورة  أن  يدل على  الفترة )3,95–4,50(، وهذا  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  يتضح من 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.



97

3-  برنامج استخدام العروض الفعالة

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج دورة 
تدريبية واحدة، حضرها )26( من أعضاء 

هيئة التدريس، وكانت كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
1326-1430/6/14هـأعضاء هيئة التدريسد.عماد إسماعيلمهارات العروض الفعالة1

األهداف
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

1- أنواع العروض التقدميية.

عدد الحضور في برنامج استخدام العروض الفعالة

26استخدام العروض الفعالة
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2- تصميم العروض التقدميية الفعالة.
3- خصائص العروض التقدميية الناجحة.

.Ms Power point 4- بناء العرض التقدميي باستخدام
5- استخدام املعينات البصرية في العرض التقدميي.

6- استخدام الرسوم والقصاصات في العرض التقدميي.
7- عملية العرض ) االستعداد للعرض ـ تقدمي العرض ـ تقومي العرض (.
8- مهارات دعم العرض التقدميي الناجح ) اإللقاء ـ احلوار واملناقشة (.

9- تقييم العروض التقدميية.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
جيد جدا150.21ً. 4املدرب1
جيد جدا3.480.28ًاحلقيبة التدريبية2
جيد جدا4.150.59ًالبيئة التدريبية3
جيد جدا3.920.46ًالدورة بشكل عام4

الدورة  أن  يدل على  الفترة )3,48–4,15(، وهذا  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  يتضح من 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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برامج نفذت بالتعاون مع عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد

4- برنامج االستخدام الفعال للفصول الذكية

مقدمة:
 )5( البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
التعلم  عمادة  مع  بالتعاون  تدريبية  دورات 
هيئة  عضو   )49( وحضرها  اإللكتروني، 

تدريس، وكانت كالتالي:

عدد التاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
املشاركني

االستخدام الفعال للفصول الذكية1
أ/ سلطان 

الفرهود

م/ أحمد 
املبارك

1430/7/510أعضاء هيئة التدريس
1430/7/711أعضاء هيئة التدريساالستخدام الفعال للفصول الذكية2
1430/7/128أعضاء هيئة التدريساالستخدام الفعال للفصول الذكية3
1430/7/1413أعضاء هيئة التدريساالستخدام الفعال للفصول الذكية4
1430/7/197أعضاء هيئة التدريساالستخدام الفعال للفصول الذكية5

49املجموع
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

1- كيفية استخدام الفصول الذكية بطريقة فعالة. 
2- التعرف على املنصة ومكوناتها وطريقة استعمالها في التدريس.

3- التعرف على السبورة الذكية.
4- التعرف على بعض املواقع والبرامج املساعدة في التدريس.

5- التعرف على استراتيجيات استخدام الفصول الذكية في العملية التعليمية.

عدد الحضور في برنامج االستخدام الفعال للفصول الذكية 

دورة 1

دورة 2

دورة 3
دورة 4

10

11
8

13
7دورة 5
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التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات  تبني اآلتي: 

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
جيد جدا150.20ً. 4املدربون1
جيد جدا4.050.22ًاحلقيبة التدريبية2
جيد 3.301.01البيئة التدريبية3
جيد جدا3.940.57ًالدورة بشكل عام4

أن  الفترة )3,30–4,15(، وهذا يدل على  في  تقع  املتوسطات احلسابية  قيم  أن  أعاله  يتضح من اجلدول 
الدورات وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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المهارات الشخصية والمهنية للسكرتير التنفيذي

تطوير وتنمية الذات

مهارات التميز الوظيفي

ثقافة وأخالقيات العمل

اإلعداد لالجتماعات وتوثيقها

المهارات المهنية والشخصية للمفتشين

الفصل
الثاني

برامج الموظفين والموظفات

wعمادة تطوير المهارات .. إنجاز متميز والتزام بالتطوير w w . d s d . k s u . e d u . s a
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1- برنامج المهارات الشخصية والمهنية للسكرتير التنفيذي

مقدمة:
 )5( البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
مديري  من   )131( تدريبية، حضرها  دورات 

املكاتب وسكرتارية األقسام، وهي كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

املهارات الشخصية واملهنية 1
للسكرتير التنفيذي

أ.د. طريف فرج
أ. بسام سمارة 

م. محمد يوسف 
هواري

السكرتارية 
التنفيذية بإدارات 

وكليات اجلامعة
سكرتارية مدير 
ووكالء اجلامعة 
وعمداء الكليات

1430/2/17
1430/2/24

1430/3/4
1430/2/21-19

21-

مهارات السكرتارية وإدارة 2
-1720-1430/4/18هـاملوظفنيد. إبراهيم العودةاملكاتب



105

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

مهارات السكرتارية وإدارة 3
موظفي كلية األنظمة أ. خالد أبو الوفااملكاتب

-2230-1430/4/23هـوالعلوم السياسية

مهارات السكرتارية وإدارة 4
املكاتب

د. سميرة 
صندوقه

مديرات املكاتب 
وموظفات 
السكرتارية

36-17-1430/4/19هـ

مهارات السكرتارية وإدارة 5
مديري املكاتب أ/ خالد أبو الوفااملكاتب

ـــ1624-1430/5/17هـوموظفوا السكرتارية

9536املجموع

عدد الحضور في برنامج المهارات الشخصية والمهنية 

رجالنساء

21
20

30

36

24

دورة 1

دورة 2

دورة 3
دورة 4

دورة 5
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

2- إدارة الوقت بكفاءة. 1- التغلب على ضغوط العمل.   
4- إجناز العمل بسرعة وكفاءة عالية. 3- التعامل مع اجلمهور.    

6- تنظيم الوقت بفاعلية. 5- تنظيم امللفات إلكترونيًا.    
8- استخدام برامج احلاسب اآللي في تنظيم العمل. 7- كتابة اخلطابات واملراسالت.   

.Word و Access 9- استخدام برنامج
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,760,12املدرب1
ممتاز4,630,13احلقيبة التدريبية2
ممتاز4,370,54البيئة التدريبية3
ممتاز4,640,29الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4,63–4,76(، وهذا يدل على أن الدورات 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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2- برنامج تطوير وتنمية الذات

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج دورة واحدة، حضرها )30( من القيادات اإلدارية واملوظفات، وكانت كالتالي:

عدد املشاركاتالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
القيادات اإلدارية د. سوسن أبو العالتطوير وتنمية الذات1

1030-1430/4/11هـواملوظفات

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

1- كيفية مواجهة ضغوط العمل. 
2- مهارات إدارة الوقت.

3- أساليب تنمية الذات.
4- مهارات حتليل العوامل احمليطة واملؤثرة على النجاح الشخصي.

5- تقنيات إطالق القدرات.

عدد الحضور في برنامج تطوير وتنمية الذات

30تطوير وتنمية الذات
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6- مهارات التوكيد الذاتي.
7- مهارات التخطيط الشخصي.

8- مهارات التفكير ومهارات وعي التفكير.
9- مهارات االتصال ) احلوار واملناقشة ـ العرض والتقدمي (.

10- مهارات إدارة الوقت.
11- بناء الثقة بالنفس.

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,720,24املدرب1
ممتاز4,480,23احلقيبة التدريبية2
جيد جدا3,930,59ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,470,44الدورة بشكل عام4

الدورة  أن  يدل على  الفترة )3,93–4,72(، وهذا  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  يتضح من 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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3- برنامج مهارات التميز الوظيفي

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج )2( 
املوظفني  من   )44( حضرهما  دورتني، 

واملوظفات، وهي كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

د. سميرة صندوقهمهارات التميز الوظيفي1

القيادات اإلدارية )فئة 
مديرات اإلدارات 

ومديرات الوحدات 
ومديرات املكاتب(

523-1430/2/6هـ

مديري املكاتب د/ طريف شوقيمهارات التميز الوظيفي2
2121-1430/5/22هـوموظفو السكرتارية

2123املجموع
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

1- تقنيات اكتشاف القدرات الكامنة لدى اإلنسان.
2- مهارات التخطيط الوظيفي.

3- وثيقة التميز الشخصي.
4- مهارات التفكير اإلبداعي واإلبداع في العمل.

5- مجاالت التميز الوظيفي.
6- تقومي التميز الوظيفي.

عدد الحضور في برنامج مهارات التميز الوظيفي

21مهارات التميز الوظيفي2

23مهارات التميز الوظيفي1

نساءرجال
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7- مهارات االتصال ) احلوار واملناقشة ـ العرض والتقدمي (.
8- مهارات التميز في إدارة الوقت وضغوط العمل.

9- مهارة التميز في العمل ضمن الفريق.
10- مهارات التميز العاملي.

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,670,15املدرب1
ممتاز4,380,19احلقيبة التدريبية2
ممتاز4,290,22البيئة التدريبية3
ممتاز4,490,24الدورة بشكل عام4

أن  على  يدل  وهذا   ،)4,67–4,29( الفترة  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
الدورتني وجميع محاورهما تتمتعان بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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4- برنامج ثقافة وأخالقيات العمل

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج )2( دورتني، حضرهما )167( من املوظفات،  وكانت كالتالي:

عدد املشاركاتالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
موظفات وإداريات مركز أ. بسمة التويجريثـقـافة وأخـالقيات العمـل1

الدراسات اجلامعية 
بعليشة

1430/5/173ه 

1430/5/394ه  أ. بسمة التويجريثـقـافة وأخـالقيات العمـل 2

167املجموع

عدد الحضور في برنامج ثقافة وأخالقيات العمل

94ثقافة وأخالقيات العمل2

73ثقافة وأخالقيات العمل1
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

1- مهارات التعامل مع اآلخرين.
2- األمانة في أداء العمل، واحملافظة على أسراره.

3- التعامل اإلنساني في أداء العمل.
4- مهارات االتصال ) احلوار واملناقشة ـ العرض والتقدمي (

5- مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل.

6- مهارة التميز في العمل ضمن الفريق.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورتني تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,400,32املدرب1
ممتاز4,240,23احلقيبة التدريبية2
ممتاز4,240,22البيئة التدريبية3
ممتاز 4,310,27الدورة بشكل عام4

أن  على  يدل  وهذا   ،)4,40–4,24( الفترة  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
الدورتني  وجميع محاورهما تتمتعان بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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5- برنامج اإلعداد لالجتماعات وتوثيقها

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج دورة واحدة، حضرها )34( من املوظفات، وهي كالتالي:

عدد املشاركاتالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم

سكرتارية األقسام أ.فاطمة الشرمياإلعداد لالجتماعات وتوثيقها1
1434-1430/5/16ه  والكليات

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربات املعارف واملهارات التالية:

1- معرفة مفهوم االجتماعات وأنواعها وأهميتها.
2- معرفة دور السكرتير في اإلعداد والتحضير لالجتماع.

عدد الحضور في برنامج اإلعداد لالجتماعات وتوثيقها

34اإلعداد لالجتماعات وتوثيقها
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3- إعداد جدول األعمال ودعوة االجتماع وجتهيز مكان االجتماع.
4- معرفة دور السكرتير أثناء االجتماع، ومساعدة الرئيس عند إدارة اجللسة.

5- مهارة السكرتير في تسجيل وقائع االجتماع.
6- معرفة السكرتير بكيفية املداخلة، واالعتراض، والتصويت.

7- معرفة دور السكرتير بعد االجتماع وإعداد مسودة مشروع احملضر.
8- كيفية اإلعداد النهائي حملاضر االجتماعات واللجان.

9- معرفة الشروط الشكلية والشروط املوضوعية لكتابة احملاضر.
10- متابعة تنفيذ قرارات ومقترحات االجتماع.

11- معرفة أمناط املجتمعني وإستراتيجية التعامل معهم.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,880,07املدرب1
ممتاز4,620,11احلقيبة التدريبية2
جيد جدا3,860,68ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,580,49الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )3,86–4,88(، وهذا يدل على أن الدورة 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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6- برنامج المهارات المهنية والشخصية للمفتشين

مقدمة:
املفتشني  استهدفت  دورة  البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
وحدة  في  واملفتشات  للمفتشني  خصيصًا  وصممت  واملفتشات 
املتابعة في وكالة التطوير واجلودة، وحضرها )22( مشارك ومشاركة، 

وهي كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

6715-1430/6/10هـاملفتشني واملفتشاتأ/ خالد أبو الوفااملهارات املهنية والشخصية للمفتشني1
715املجموع

عدد الحضور في برنامج المهارات المهنية والشخصية للمفتشين

15املهارات املهنية والشخصية للمفتشني

7

نساءرجال

املهارات املهنية والشخصية للمفتشني



117

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

1- األساليب العلمية والعملية التي متكن املتدربني من األداء الرقابي املبني على األسس النظامية احملددة في اجلامعة.
2- التعرف على مفهوم وأهمية وأهداف التخطيط لعمليات املتابعة والتفتيش.

 3- التعرف على األدوار واملسؤوليات التي يضطلع بها فريق التفتيش في مراحل التفتيش املختلفة.
4- التعرف على اللوائح و األنظمة اخلاصة باملتابعة والتفتيش، والقواعد األساسية لعمليات املتابعة والتفتيش.

5- مهارات االتصال الفعال.
6- مهارات التعامل مع األمناط املختلفة من املوظفني وإدارة اخلالف.

7- مهارات التحليل والنقد البناء.
9- مهارات كتابة التقارير.  8- مهارات حل املشكالت بطرق إبداعية.  

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورة  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,670,08املدرب1
ممتاز4,550,08احلقيبة التدريبية2
ممتاز4,510,32البيئة التدريبية3
ممتاز4,600,17الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4,51–4,67(، وهذا يدل على أن الدورة 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية جداً من اجلودة.
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المنهج العلمي للصياغة القانونية للعقود

مهارات الحوار واالتصال

الفصل
الثالث

برامج الطالب والطالبات

wعمادة تطوير المهارات .. إنجاز متميز والتزام بالتطوير w w . d s d . k s u . e d u . s a
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1- برنامج المنهج العلمي للصياغة القانونية للعقود

مقدمة:
والعلوم  األنظمة  كلية  من  طالبة   )54( حضرتهما  تدريبيتني،  دورتني   )2( البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 

السياسية، وهي كالتالي:

عدد التاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
املشاركات

للصياغة 1 العلمي  املنهج  أصول 
القانونية للعقود )بث تلفزيوني(

د. رضا 
محمود العبد

طالبات كلية األنظمة 
1524-1430/4/16هـوالعلوم السياسية 

للصياغة 2 العلمي  املنهج  أصول 
القانونية للعقود )بث تلفزيوني(

د. رضا 
محمود العبد

طالبات كلية األنظمة 
0830-1430/06/09هـوالعلوم السياسية

54املجموع 

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى تزويد املتدربات باملعارف واملهارات التالية:

1-  التعرف على أنواع العقود.
2-  كيفية صياغة العقود.

3-  متطلبات صياغة العقود.
4-  االحتياطات الالزم مراعاتها عند صياغة العقود.
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5- الشروط القانونية في العقود.
6- متطلبات العقد الشرعي.

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورتني  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,320,19املدرب1
ممتاز4,300,15احلقيبة التدريبية2
جيد جدا3,920,71ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4,230,37الدورة بشكل عام4

أن  على  يدل  وهذا   ،)4.32–3.92( الفترة  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
الدورتني وجميع محاورهما تتمتعان بدرجة عالية من اجلودة.
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2- برنامج مهارات الحوار واالتصال

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج )4( أربع دورات تدريبية بالتعاون مع مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ، 

حضرتها )154( طالبة، وكانت كالتالي:

عدد املشاركاتالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم

مهارات االتصال في احلوار 1

د/عائشة طلبه
د/عبير الشعيبي

د/خديجة الصقير
د/فاطمة اجلارد

د/مها العومي
د/عبير احلميميدي

1430/3/1150هـ طالبات 

مهارات االتصال في احلوار2

د/متاضر الرماح
د/عبير املصري
د/نيرفانا بيومي

أ/حنان العوهلي
د/مها املطيري

د/حنان اليوسف
د/جوزاء السبهان
د/هديل القفيدي

1430/3/1247هـ طالبات 
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عدد املشاركاتالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم

مهارات االتصال في احلوار 3
د/إكرام عبد الرحيم

د/رال صالحية
د/منيرة العلي

أ/سارة الشبيلي
28 1430/3/13هـطالبات 

مهارات االتصال في احلوار4

أ/ابتسام العليان
د/وداد القحطاني

د/هدى البكر
د/مليعة اجلاسر

د/جوهرة آل الشيخ

29 1430/3/13هـطالبات 

154املجموع 

عدد الحضور في برنامج مهارات االتصال 

دورة 1

دورة 2

دورة 3
دورة 4

50

47
28

29
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربات املعارف واملهارات التالية:

2- عناصر وعمليات االتصال. 1- مفهوم االتصال وأشكاله وأهدافه.   
4- معوقات االتصال الفعال. 3- أثر االتصال في العالقات اإلنسانية.  

6- قواعد وتقنيات االتصال الناجح. 5- فوائد إتقان مهارات االتصال.   
7- مهارات االتصال في العملية التعليمية وفي القاعات الدراسية.

8- مهارات االتصال الشخصي.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
جيد جدا3,810,34ًاملدربون1
جيد جدا4,100,22ًاحلقيبة التدريبية2
ممتاز4,340,33البيئة التدريبية3
جيد جدا4,020,36ًالدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )3,81–4,34(، وهذا يدل على أن الدورات 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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مشروع تنمية اإلبداع والتميز

أ-  المسار الداخلي  

    ب-  المسار الخارجي

مشروع تدريب منسوبي الرئاسة العامة لهيئة 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الفصل
الرابع

المشاريع التي نفذتها العمادة

wعمادة تطوير المهارات .. إنجاز متميز والتزام بالتطوير w w . d s d . k s u . e d u . s a

داخل جامعة الملك سعود 
والجامعات السعودية األخرى

)جامعات أمريكا وبريطانيا ونيوزيالندا(
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SPSS 1- برنامج

مقدمة:
 )10( البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
األول  مستويني،  إلى  مقسمة  تدريبية،  دورات 
منهما عملية جتهيز البيانات للعمليات اإلحصائية 
الثاني  تطرق  بينما   ،SPSS برنامج  باستخدام 
والالبارامترية،  البارامترية  اإلحصائية  لالختبارات 
أعضاء  من   )180( الدورات  هذه  وحضر 
سعود،  امللك  بجامعة  التدريس  هيئة  وعضوات 

وكانت كالتالي:

الفئة اسم املدرباسم الدورةم
التاريخاملستهدفة

عدد 
املشاركني

نساءرجال

اإلحصائية 1 للعمليات  البيانات  جتهيز 
  SPSSأعضاء هيئة د. السيد أبو هاشمباستخدام برنامج

--2514ـ 1429/12/27هـالتدريس

برنامج 2 باستخدام  اإلحصائي  التحليل 
أعضاء هيئة د. سيد أبو هاشمSPSS مستوى مبتدئ

-920-1430/1/10هـالتدريس
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اإلحصائية 3 للعمليات  البيانات  جتهيز 
SPSS عضوات هيئة د.سوسن أبو العالبرنامج

17--6-1430/1/8هـالتدريس

اإلحصائية 4 للعمليات  البيانات  جتهيز 
SPSS أعضاء هيئة د. السيد أبو هاشمباستخدام برنامج

--1721-1430/3/19هـالتدريس

اإلحصائية 5 للعمليات  البيانات  جتهيز 
SPSS أعضاء هيئة د. السيد أبو هاشمباستخدام برنامج

--121-1430/4/3هـالتدريس

اإلحصائية 6 للعمليات  البيانات  جتهيز 
SPSS عضوات هيئة د.سوسن أبو العالباستخدام برنامج

21--1-1430/6/3 هـالتدريس

البارامترية 7 اإلحصائية  االختبارات 
SPSS عضوات هيئة د. سوسن أبو العالوالالبارامترية

19--20-1430/1/22هـالتدريس

البارامترية 8 اإلحصائية  االختبارات 
SPSS أعضاء هيئة د. السيد أبو هاشموالالبارمترية باستخدام برنامج

--16ا24-1430/3/26هـالتدريس

البارامترية 9 اإلحصائية  االختبارات 
SPSS أعضاء هيئة د. السيد أبو هاشموالالبارامترية باستخدام

--720-1430/5/9هـالتدريس

البارامترية 10 اإلحصائية  االختبارات 
SPSS عضوات هيئة د.سوسن أبو العالوالالبارامترية باستخدام برنامج

11--8-1430/6/10هـالتدريس

11268املجموع
180اإلجمالي
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

1- التعريف بالبرنامج اإلحصائي واستخداماته في املجاالت البحثية املختلفة.
2- جتهيز البيانات البحثية وتشفيرها إلدخالها للبرنامج.

عدد الحضور في برنامج التحليل اإلحصائي 

رجالنساء

14
20

17
21

21
21

19
16

20
11

دورة 1
دورة 2

دورة 3
دورة 4

دورة 5
دورة 6
دورة 7
دورة 8
دورة 9

دورة 10
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3- اختيار االختبارات اإلحصائية املناسبة للبيانات البحثية.
4- التعريف باالختبارات اإلحصائية البارامترية وشروط استخدامها.

5- التعريف باالختبارات اإلحصائية الالبارامترية وشروط استخدامها.
.SPSS 6- إجراء تطبيقات على االختبارات اإلحصائية البارامترية والالبارامترية باستخدام البرنامج

7- تفسير النتائج اإلحصائية والتحقق من صحة الفروض البحثية وكتابة التقرير البحثي.
التقويم:

من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4,580,24املدربون1
ممتاز4,250,26احلقيبة التدريبية2
جيد جدا4,050.36ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4.350.34الدورة بشكل عام4

أن  على  يدل  وهذا  الفترة )4.05- 4.58(،  في  تقع  احلسابية  املتوسطات  قيم  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
الدورات وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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2- برنامج تخطيط التدريس الجامعي الفعال

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج )3( دورات تدريبية 
امللك  بجامعة  التدريس  هيئة  وعضوات  أعضاء  استهدفت 
سعود، كما نظمت )11( دورة استهدفت أعضاء وعضوات 

هيئة التدريس باجلامعات السعودية، وكانت كالتالي: 
أ- دورات نفذت جلامعة امللك سعود:

نفذت العمادة )3( دورات ألعضاء وعضوات هيئة 
من   )109( حضرها  سعود،  امللك  بجامعة  التدريس 

أعضاء وعضوات هيئة التدريس، وكانت كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم الدورةم
نساءرجال

التدريــــس 1 تخطيــط 
عضوات هيئة Dr. Tara Joy Grayاجلامعي الفعال

25-24-1430/3/26هـالتدريس

التدريــــس 2 تخطيــط 
أعضاء وعضوات  Dr. Sergu Besheninاجلامعي الفعال

252024-1430/4/26هـهيئة التدريس

التدريــــس 3 تخطيــط 
عضوات هيئة د/رغد بنت بدر قدح الديناجلامعي الفعال

40-5/29-1430/6/1هـالتدريس

2089املجموع
109اإلجمالي



131

ب-  دورات نفذت جلامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن:
نفذت العمادة  )2( دورتني لعضوات هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ، حضرتها )18( 

من عضوات هيئة التدريس، وكانت كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

تخطيط التدريس اجلامعي 4
الفعال

 Dr. Tara
Joy Gray

عضوات هيئة التدريس 
8ـــ27-1430/3/29هـبجامعة األميرة نورة

تخطيط التدريس اجلامعي 5
الفعال

 Dr. Tara
Joy Gray

عضوات هيئة التدريس 
10ـــ1-1430/4/3هـبجامعة األميرة نورة

18املجموع
ج- دورات نفذت جلامعة امللك خالد بأبها:

نفذت العمادة  )2( دورتني ألعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة امللك خالد بأبها، حضرهما )36( من 
أعضاء وعضوات هيئة التدريس، وكانت كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

اجلامعي 6 التدريس  تخطيط 
الفعال

 Dr. James
Groccia

أعضاء وعضوات  
هيئة التدريس

17-1430/3/19هـ 
125للكليات اإلنسانية

اجلامعي 7 التدريس  تخطيط 
الفعال

 Dr. James
Groccia

أعضاء وعضوات  
هيئة التدريس

20-1430/3/22هـ 
145الكليات العلمية

2610املجموع
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د- دورات نفذت جلامعة امللك فيصل:
أعضاء  من   )64( حضرها  فيصل،  امللك  بجامعة  التدريس  هيئة  وعضوات  ألعضاء  دورات   )4( العمادة  نفذت 

وعضوات هيئة التدريس، وكانت كالتالي:

التاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
عدد املشاركني

نساءرجال

تخطيط التدريس 8
ـــ2413-1430/3/26هـأعضاء  هيئة التدريسDr. James Grocciaاجلامعي الفعال

9
تخطيط التدريس 

عضوات  هيئة Dr. James Grocciaاجلامعي الفعال
19ـــ27-1430/3/28هـالتدريس

10
تخطيط التدريس 

Dr. William اجلامعي الفعال
Francis Buskist1514-1430/4/17هـأعضاء هيئة التدريس_

تخطيط التدريس 11
اجلامعي الفعال

 Dr. William
Francis Buskistـــ18-1430/4/20هـأعضاء  هيئة التدريس

18

2737املجموع

هـ- دورات نفذت جلامعة القصيم :
نفذت العمادة )2( دورتني ألعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة القصيم، حضرهما )27( من أعضاء وعضوات 

هيئة التدريس، وكانت كالتالي:
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عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

تخطيط التدريس 12
اجلامعي الفعال

 Dr. Sergu
Beshenin

أعضاء وعضوات  
ـــ1810-1430/4/20هـهيئة التدريس

تخطيط التدريس 13
اجلامعي الفعال

  Dr. Sergu
Beshenin

عضوات  هيئة 
17ـــ22-1430/4/24هـالتدريس

1017املجموع
و- دورات نفذت للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة:

املنورة، حضرها  باملدينة  باجلامعة اإلسالمية  التدريس  العمادة )1( دورة تدريبية واحدة ألعضاء هيئة  نفذت 
)14( من أعضاء هيئة التدريس، وكانت كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
تخطيــــــط التدريــس 14

أعضاء هيئة التدريسد. عثمان الريكاناجلامعي الفعال
914-1430/5/11هـباجلامعة اإلسالمية

أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املهارات التالية:

3- تصميم حقيبة التدريس. 2- تصميم ملف املقرر.   1- تخطيط األهداف التعليمية. 

محتويات البرنامج:
1- Course Design – The Syllabus: Key to a Successful Course:
2- Introduction: Workshop goals and objectives.    
3- Considerations when planning and designing a course
4- The rational for a course syllabus 5- The critical components of a course syllabus
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6- Preparing an effective course syllabus
7- Evaluation of a syllabus in terms of its strengths and possible areas for improvement

Course Design:  Writing Learning Objectives :
1- Introduction: Workshop goals and objectives 2- Describing what is meant by a learning objective
3- Distinguishing goals from learning objectives 4- Classifying different learning objectives
5- Explaining the purpose of learning objectives 6- Writing learning objectives for your course
7- Describing ways to use learning objectives to improve learning

The Teaching Portfolio(TP):  Recording and Documenting Teaching Accomplishment:
1- The nature and different types of teaching portfolios )TP(
2- The importance and effectiveness of a TP 3- Describing steps in creating a TP
4- Determining the components of a TP based on its purpose
5- Questions and concerns about the TIP  6- Preparation of a TP

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4.480.15املدربون1
جيد جدا4.160.21ًاحلقيبة التدريبية2
جيد جدا4.060.32ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4.280.28الدورات بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4.06- 4.48(، وهذا يدل على أن الدورات 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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3- برنامج دمج تقنية المعلومات واالتصال في التدريس الجامعي الفعال

مقدمة:
تدريبية  دورات   )3( البرنامج  هذا  ضمن  العمادة  نظمت 
استهدفت أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة امللك سعود، 
هيئة  وعضوات  أعضاء  استهدفت  دورات   )4( نظمت  كما 

التدريس باجلامعات السعودية األخرى، وكانت كالتالي:
أ-  دورات نفذت جلامعة امللك سعود:

نفذت العمادة ضمن هذا البرنامج )3( دورات تدريبية استهدفت 
ومشاركة،  مشارك  من   )74( حضرها  باجلامعة،  وعضوات  أعضاء 

وكانت كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

123- 1430/2/2هـأعضاء هيئة التدريسد. فوزي النادياستخدام التقنية في التدريس1
2523-1430/4/26هـأعضاء هيئة التدريسد. فوزي النادياستخدام التقنية في التدريس2
2428-1430/4/26هـعضوات هيئة التدريسد. أماني عوض)استخدام التقنية في التدريس اجلامعي(3

4628املجموع
ب-  دورات نفذت جلامعة تبوك:

أعضاء  من   )35( حضرهما  تبوك،  بجامعة  التدريس  هيئة  وعضوات  ألعضاء  دورتني   )2( العمادة   نفذت 
وعضوات هيئة التدريس، وكانت كالتالي:
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عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

املعلومات واالتصال في 4 تقنية  دمج 
أعضاء وعضوات د. فوزي الناديالتدريس اجلامعي

1599-1430/4/17هـهيئة التدريس

املعلومات واالتصال في 5 تقنية  دمج 
أعضاء وعضوات د. فوزي الناديالتدريس اجلامعي

1898-1430/4/20هـهيئة التدريس

1817املجموع

ج- دورات نفذت جلامعة القصيم: نفذت العمادة )1( دورة تدريبية واحدة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم، 
حضرها )10( من أعضاء هيئة التدريس، وكانت كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

واالتصال 6 املعلومات  تقنية  دمج 
أعضاء هيئة د. فوزي الناديفي التدريس اجلامعي

ـــ2410-1430/3/26هـالتدريس

باملدينة  اإلسالمية  باجلامعة  التدريس  هيئة  دورة ألعضاء  العمادة )1(  نفذت  للجامعة اإلسالمية:  نفذت  د- دورات 
املنورة، حضرهما )12( من أعضاء هيئة التدريس، وكانت كالتالي:

عدد املشاركنيالتاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
نساءرجال

دمج تقنية املعلومات واالتصال 7
في التدريس اجلامعي

د. فوزي 
النادي

أعضاء هيئة التدريس 
-1512-1430/4/17هـباجلامعة اإلسالمية
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أهداف البرنامج:
هدف البرنامج إلى إكساب املتدربني املعارف واملهارات التالية:

1- التعرف على مفهوم دمج التقنية في التدريس ومراحله املختلفة.
.)Web 2.0( 2- التعرف على ما يعرف بالشبكة العنكبوتية الثانية

.Blogger في العملية التعليمية وبناء مدونات باستخدام البي لوجر Blogs 3- استخدام البي لوج
Pbwiki في العملية التعليمية وبناء مواقع باستخدام بي بي ويكي Wiki 4- استخدام الويكي

5- التعرف على عناصر الوسائط املتعددة Multimedia واستراتيجيات استخدامها داخل القاعات الدراسية.
6- التعرف على البرامج املستخدمة في العملية التعليمية.

7- تلميحات واستراتيجيات استخدام العروض التقدميية في التدريس.
.Learning Management Systems )LMS( 8- التعرف على ماهية التعلم اإللكتروني ونظم إدارته

9- مقدمة عن املودل Moodle وخصائصه
10- إتقان أساسيات املودل ووضع املقررات باستخدام املودل.

11- بناء االختبارات وتقييم الطالب باستخدام املودل.
محتويات البرنامج:

:)web( التدريس والتعلم باستخدام الويب
)web( مقدمة في التدريس والتعلم باستخدام الويب :)موديول )1

1- ملاذا تستخدم الويب في املقرر وماذا ميكن أن تتوقع؟
2- التعلم املمزوج ) قاعة دراسية والويب( في التعليم العالي

3- دور نظم إدارة املقررات.
4- أمثلة على التطبيق الناجح للتعلم املبني على الويب.

أنشطة جماعية: مناقشة عن أنواع أفضل األنشطة التعليمية املناسبة للويب.
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موديول )2(: املناقشة اجلماعية على الويب
1- ملاذا تستخدم املناقشات اجلماعية على الويب.

2- كيف تشكل مجموعات نقاش فعالة على الويب.
3- اإلدارة الناجحة ملجموعات النقاش.

أنشطة جماعية: دمج مجموعات النقاش في املقرر.
موديول )3(: تكنولوجيا الويب 2

1- ما هو الويب 2 وأين تكمن أهميته؟    
2- أدوات الويب 2: ) ويكي ، بودكاستز، البي لوج واملوديول ....(.

3- أمثلة على االستخدام الناجح ألدوات الويب 2.
أنشطة جماعية: دمج تقنيات الويب 2 في املقرر الدراسي.

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4.270.18املدربون1
جيد جدا3.890.23ًاحلقيبة التدريبية2
جيد جدا3.640.41ًالبيئة التدريبية3
ممتاز4.250.36الدورات بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )3.64- 4.27(، وهذا يدل على أن الدورات 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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ثانيًا: المسار الــخارجي

البرامج الخارجية ألمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا

مقدمة:
نظمت العمادة ضمن هذا البرنامج )7( دورات تدريبية استهدفت أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة 
امللك سعود، وحضرها )148( مشارك ومشاركة من القيادات األكادميية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك 

سعود، ومت تنفيذها في بعض املراكز العاملية املتخصصة في التدريب، وكانت كالتالي: 
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الفئة اجلهة املنفذةاسم البرنامجم
عدد املشاركنيالتاريخاملكاناملستهدفة

نساءرجال

1
الدور القيادي 

األكادميي نحو التميز 
العاملي

 The European
 Center for

 total quality
  management

 )TQM(,
 Bradford
Univ., UK

أعضاء 
وعضوات 

هيئة 
التدريس

جامعة برادفورد
 Bradford,

 United
Kingdom

 /19 -12
157شعبان 1430هـ

قيادة التطوير األكادميي2

 The Centre
 for Academic
 Dev. )CAD(,

    and Staff and
 Organizational

 Dev. Unit
)SODU(

أعضاء 
هيئة 

التدريس

جامعة أوكالند
 Auckland,

New Zeeland

 /9 -7/27
-18شعبان 1430هــ   

تطوير التدريس 3
والتعلم اجلامعى

 Center for the
 Enhancement

 of Teaching and
Learning

أعضاء 
هيئة 

التدريس

جامعة جورجيا 
تك

 Georgia
Tech, USA

 /2 -7/27 
8/  1430هـ  

املوافق
24-

4
تنمية قدرات أعضاء 

هيئة التدريس بجامعة 
امللك سعود

 Center for
 Academic

Practice )CAP(

أعضاء 
هيئة 

التدريس

جامعة كوين 
مارجريت
 Queen

 Margret
 Univ., United

Kingdom

 /2  -7 /20
8181/ 1430هـ    
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الفئة اجلهة املنفذةاسم البرنامجم
عدد املشاركنيالتاريخاملكاناملستهدفة

نساءرجال

شهادة تأهيل مهني في 5
التدريس اجلامعي  

 King’s Learning
Institute

أعضاء 
هيئة 

التدريس

جامعة كينجز 
كولج

 King’s
 College,
 United

Kingdom

/24-13
-18رجب/1430هـ  

التدريس والتعلم من 6
خالل تقنية املعلومات

 Development
               School of

Education

أعضاء 
هيئة 

التدريس

جامعة ليدز
 Leeds,
 United

Kingdom

/16-12
-23شعبان/ 1430هـ 

7
تطوير التدريس 
اجلامعي والتعلم 

اإللكتروني  

 Center for
 advancement
 of Learning

 and Teaching,
 University

 College London
)UCL(, UK

أعضاء 
هيئة 

التدريس

  
جامعة كولج 

في لندن 
)UCL(

 Universty
  College
London

االثنني-اجلمعة 
/24-13

رجب/1430هـ    
املوافق 6- 17/  

7/  2009م

-24

11632املجموع

أهداف البرامج الخارجية:
هدفت البرامج إلى حتقيق اآلتي:

1- تنمية املهارات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس.
2- تنمية املهارات التقنية لدى أعضاء هيئة التدريس.
3- تنمية املهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس.
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4- االستفادة من خبرات الدول املتقدمة في مجال التدريس اجلامعي، ونقل ثقافة اآلخرين.
5- تدريب أعضاء هيئة التدريس واالستفادة منهم كمدربني في جامعة امللك سعود.

عدد الحضور في البرامج الخارجية 

نساءرجال

الدور القيادي األكادميي نحو التميز العاملي

قيادة التطوير األكادميي
تطوير التدريس والتعلم اجلامعى
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود
شهادة تأهيل مهني في التدريس اجلامعي  
التدريس والتعلم من خالل تقنية املعلومات

24تطوير التدريس اجلامعي والتعلم اإللكتروني  
23

18
18

1
24

18
7

15
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البرنامج التدريبي لمنسوبي هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مقدمة:
أقامت العمادة ضمن هذا البرنامج )4( 
املجموعة  ملجموعتني  تدريبية،  دورات 
حضرت  متدرب   )27( وعددها  األولى 
الدورتني األولى والثانية، واملجموعة الثانية 
وعددها )27( متدرب حضرت الدورتني 

الثالثة والرابعة، وكانت كالتالي:

عدد التاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
املشاركني

تنمية مهارات اإلدارة الفعالة 1
للعالقات اإلنسانية

د. محمد بن جابر 
اليماني

منسوبي هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن 
املنكر من إداريون 
ورؤساء وعاملون
مجموعة )1(

1827-1430/7/19هـ

مهارات التعرف على الواقع 2
2027-1430/7/21هـد.سليمان العقيلاالجتماعي املستقبلي واملتغير
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عدد التاريخالفئة املستهدفةاسم املدرباسم البرنامجم
املشاركني

حل املشكالت واتخاذ 3
منسوبي هيئة األمر د. محمد الهرانالقرارات

باملعروف والنهي عن 
املنكر من إداريون 
ورؤساء وعاملون
مجموعة )2(

2527-1430/7/26هـ

تنمية مهارات اإلدارة 4
2727-1430/7/28هـد. عبد اهلل املفلحالفعالة للحوار

108املجموع

عدد الحضور في البرنامج التدريبي لمنسوبي
هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

تنمية مهارات  اإلدارة الفعالة للعالقات اإلنسانية
مهارات التعرف على الواقع االجتماعي املستقبلي

تنمية مهارات  اإلدارة الفعالة للحوار
حل املشكالت واتخاذ القرارات

27

27
27
27
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أهداف البرنامج:
هدفت الدورة األولى إلى إكساب عضو الهيئة املعارف واملهارات التالية:

-  مهارات إدارة العالقات اإلنسانية، وأهميتها في حياته اخلاصة والعملية.
-  طبيعة اآلثار اإليجابية التي تترتب على حتليه بقدر مرتفع من مهارات إدارة العالقات اإلنسانية.

التعاطف-  االجتماعية-  الفراسة  الذات-  )توكيد  اإلنسانية  العالقات  إدارة  ملهارات  فعالة  تطبيقية  مناذج    -
املشاركة- إشاعة األلفة- التحكم في مسار العالقة- احلفاظ على املسافة النفسية(، وحثه على االقتداء بها 

في إدارة عالقاته مع اآلخرين.
-  كيفية االستخدام احلكيم ملهارات إدارة العالقات اإلنسانية، والتشجيع على االنخراط في ممارسات تطبيقية 

لصقل تلك املهارات وتوظيفها في احلياة اليومية. 
وهدفت الدورة الثانية إلى تعريف عضو الهيئة بالتالي:

-  الهوية: معناها، وتعريفها، ومؤثراتها، والسمات الثقافية والشخصية للمجتمع السعودي وتأثيرها على الهوية 
مبا يتواءم مع القيم الدينية واالجتماعية واخلصائص العامة للمجتمع السعودي.

-  الكيفية التي تبنى بها الشخصية السعودية من خالل املتغيرات املؤثرة على هذه الشخصية ومن أهمها الدين 
اإلسالمي احلنيف.

-  مكونات املجتمع السعودي وأطيافه املختلفة وخصائص العمل الدعوي وصفات الداعية إلى اهلل وعالقة ذلك 
بالتنمية االجتماعية.

-  فنيات ومهارات االتصال والتواصل مع الناس عبر وسائل وقنوات االتصال املختلفة.
وهدفت الدورة الثالثة إلى إكساب عضو الهيئة املعارف واملهارات التالية:

- حتديد املشكالت وكيفية حتليلها.

-  خطوات ومراحل حل املشكالت.
-  املتطلبات التنظيمية حلل املشكالت واتخاذ القرارات.
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للجودة  العامة  واملفاهيم  القرار  األساسية التخاذ  املبادئ  التركيز على  مع  احلديثة وصناعتها  القرارات  اتخاذ  نظم    -
الشاملة وإدارة اجلودة.

-  كيفية حتويل األفكار املتميزة إلى قرارات مبرمجة وذلك من منظور اجلودة الشاملة وإدارة اجلودة لالستفادة منها في العمل.
هدفت الدورة الرابعة إلى إكساب عضو الهيئة املعارف واملهارات التالية:

-  مهارات اإلدارة الفعالة للحوار بوصفها إحدى ركائز الشخصية اإليجابية التي يجب أن يتسم بها .
-  طبيعة هذه املهارات وسبل تنميتها ودورها في صياغة تلك الشخصية.

-  قواعد وأخالقيات اإلدارة الفعالة للحوار.
-  إرشادات عملية لتفعيل مهارات اإلدارة الفعالة للحوار في ممارساته اليومية.

التقويم:
من خالل استطالع آراء املشاركني في الدورات  تبني اآلتي:

التقديراالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي من )5(احملورالرقم
ممتاز4.510.15املدربون1
جيد جدا4.030.16ًاحلقيبة التدريبية2
ممتاز4.520.38البيئة التدريبية3
ممتاز4.350.31الدورة بشكل عام4

يتضح من اجلدول أعاله أن قيم املتوسطات احلسابية تقع في الفترة )4.03-4.51(، وهذا يدل على أن الدورات 
وجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من اجلودة.
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قطار تطوير المهارات »المرحلة األولى«

قطار تطوير المهارات »المرحلة الثانية«

ورش تحديد االحتياجات التدريبية للطالب والطالبات

اللقاء المفتوح مع المرشحين لحضور
الدورات الخارجية

حفل تدشين برامج منسوبي الرئاسة
العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الفصل
الخامس

أنشطة أخرى قامت بها العمادة

wعمادة تطوير المهارات .. إنجاز متميز والتزام بالتطوير w w . d s d . k s u . e d u . s a
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قطار تطوير المهارات المرحلة األولى

تطوير  قطار  املهارات  تطوير  عمادة  أطلقت 
ثقافة  وينشر  اإلنسانية  الكليات  ليجوب  املهارات 
تواجد  مكان  إلى  التدريب  وينقل  فيها،  التدريب 
عضو هيئة التدريس، وذلك في الفترة من يوم السبت 
-14 املوافق  17-1430/3/21هـ  األربعاء  إلى 

السياحة  القطار في كلية  2009/3/18م ، وبدأ 
واآلثار وانتهي بكلية التربية، وقام بالتدريب خالل 
رحلة القطار سعادة الدكتور عثمان البريكان عضو 
هيئة التدريس بكلية التربية- جامعة امللك سعود، 
الرويس عضو  محمد  العزيز  عبد  الدكتور  وسعادة 

هيئة التدريس بكلية التربية- جامعة امللك سعود
رؤية قطار تطوير المهارات:

في  التدريب  ثقافة  لنشر  مصدراً  يكون  أن 
الكليات، ونشر املعرفة، وإكساب املهارات الالزمة لرفع مستوى العملية التعليمية 

رسالة قطار تطوير المهارات:
تلبية االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس، وتدريبهم في مقار كلياتهم، في اجلوانب التي تخص العملية 

التعليمية.
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أهداف قطار تطوير المهارات:

1- نشر ثقافة التدريب في كليات اجلامعة.

3- نقل التدريب إلى مقار الكليات.

3- تعريف الكليات برؤية ورسالة وأنشطة عمادة تطوير املهارات.

4- تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في التعليم والتعلم.

5- إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تخطيط التدريس اجلامعي الفعال.

6- إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تقومي التدريس اجلامعي.

برنامج قطار تطوير املهارات

االستقبال والتسجيل )مفتوح جلميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية(8:30- 9:00
اجللسة األولى: التخطيط للتدريس اجلامعي الفعال9:00- 10:15

راحة وحفل شاي10:15- 10:45
اجللسة الثانية: تقومي التدريس اجلامعي 10:45- 12:15
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بيان بعدد احلضور في الكليات التي مر بها قطار تطوير املهارات:

العددالتاريخالفئة املستهدفةالنشاطم

1

محاضرات 
في التدريس

وتقومي 
الطالب

1430/3/1736هـأعضاء هيئة التدريس  بكلية السياحة واآلثار

1430/3/1821هـأعضاء هيئة التدريس  بكلية إدارة األعمال2

1430/3/1937هـأعضاء هيئة التدريس  بكلية األنظمة والعلوم السياسية3

1430/3/2081هـأعضاء هيئة التدريس  بكلية اللغات والترجمة4

1430/3/2147هـأعضاء هيئة التدريس  بكلية التربية5

222املجموع
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بيان بعدد الحضور في الكليات التي مر بها قطار تطوير المهارات

السياحة واآلثار
إدارة األعمال

اللغات والترجمة

التربية

األنظمة والعلوم السياسية

36
21

37
81

47

العدد في الكلية
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2- قطار تطوير المهارات »المرحلة الثانية

مقدمة:
املهارات  تطوير  قطار  املهارات  تطوير  عمادة  أطلقت 
التدريب  ثقافة  وينشر  والطبية  العلمية  الكليات  ليجوب 
هيئة  عضو  تواجد  مكان  إلى  التدريب  وينقل  فيها، 
األربعاء  إلى  السبت  يوم  من  الفترة  في  وذلك  التدريس، 
العمارة  كلية  في  القطار  وبدأ   ، 22-1430/4/26هـ 
بالتدريب  وقام  األسنان،  طب  بكلية  وانتهي  والتخطيط 
خالل رحلة القطار اخلبير األمريكي د/ وليم بسكيست 
أستاذ علم النفس بجامعة أوبرن والية أالباما أمريكا الرئيس 
النفس  علم  وأستاذ  النفس  علم  تدريس  جلمعية  السابق 
لتحسني  بيجيو  مركز  وزميل  أوبورن  جامعة  في  املتميز 

التدريس والتعلم.
برنامج احملطات صباحي:

االستقبال والتسجيل8:30- 9:00
احملاضرة األولى بعنوان: تطوير التدريس9:00- 10:15

راحة وحفل شاي10:15- 10:30
احملاضرة الثانية: تقومي التدريس 10:30- 12:00
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برنامج احملطات مسائي:

االستقبال والتسجيل1:00-12:30
احملاضرة األولى بعنوان: تطوير التدريس1:00- 2:15
راحة وحفل شاي2:15- 2:30
احملاضرة الثانية بعنوان: تقومي التدريس 2:30- 4:00

بيان بعدد احلضور في الكليات التي مر بها قطار تطوير املهارات:

التاريخالفئة املستهدفةالنشاطم
عدد املسجلني

نساءرجال
الـكـلـيـــات العلـمـيـــــة

1

محاضرات في 
تطوير وتقومي 

التدريس

ـــ1430/4/2215هـأعضاء هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط
ـــ1430/4/2398أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم األغذية والزراعة2
ـــ1430/4/2348هـأعضاء هيئة التدريس بكلية علوم احلاسب3
ـــ1430/4/2443هـ،أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة4
ـــ1430/4/2527هـأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم5
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الكليات الطبية
محاضرات في 6

تطوير وتقومي 
التدريس

ـــ1430/4/2459هـ، أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية
ـــ1430/4/2542هـ، أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة7
1430/4/264128هـأعضاء وعضوات هيئة التدريس بكلية طب األسنان8

37328املجموع
401املجموع الكلي

بيان بعدد الحضور في الكليات العلمية

العمارة والتخطيط
علوم األغذية والزراعة

الهندسة

العلوم

علوم احلاسب واملعلومات

15
98

48
43

27

العدد في الكلية
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العمارة الكلية
والتخطيط

علوم األغذية 
والزراعة

علوم احلاسب 
املجموعالعلومالهندسةواملعلومات

1598484327231العدد

بيان بعدد الحضور في الكليات الطبية

العلوم الطبية الطبيعية

طب األسنان

الصيدلة

59

42

41
28

نساءرجال
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3- ورش عمل تحديد االحتياجات المهارية

مقدمة:
العمادة ثالث ورش عمل لتحديد  نظمت 
والطالبات،  للطالب  املهارية  االحتياجات 
حضرها )367( طالب وطالبة، ونظمت هذه 
الورش بإدارة طالبية كاملة وأقيمت حتت رعاية 

معالي مدير اجلامعة،  وكانت كالتالي:

التاريخالفئة املستهدفةاسم البرنامجم
عدد املشاركني

نساءرجال
ـــ1430/4/18153هـالطالبورشة حتديد االحتياجات املهارية للطالب1
121-1430/4/19هـطالبات اجلامعة بعليشةورشة حتديد االحتياجات املهارية للطالبات2
93-1430/4/24هـطالبات اجلامعة بامللزورشة حتديد االحتياجات املهارية )مهاراتنا(3

153214املجموع
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وهدفت الورش إلى:
تفعيل دور عمادة تطوير املهارات في دعم وتنمية مهارات الطالب والطالبات .

املساهمة في رسم خطة عمادة تطوير املهارات للعام الدراسي القادم بإذن اهلل تعالى وحتديد املهارات املستهدفة 
في عملية تطوير ومنو الطالب والطالبات والتي تتناسب مع واقعهم وتتوافق مع احتياجاتهم

 نشر ثقافة اإلبداع والرفع من املستوى العلمي واملعرفي املهاري للطالب للطالبات.
توجيه مهارات الطالب و الطالبات نحو حتقيق الشراكة املجتمعية والريادة العاملية ومتطلبات سوق العمل .

 تغيير املفاهيم اإلدراكية واملعرفية والفكرية ملواكبتها نحو التمازج مع التطور بعيداً عن النمطية والتقليدية .

بيان بعدد المشاركين والمشاركات في ورش تحديد االحتياجات المهارية

ورشة حتديد االحتياجات املهارية للطالب

ورشة حتديد االحتياجات املهارية للطالبات بعليشة

ورشة حتديد االحتياجات املهارية للطالبات بامللز

153

121

93

عدد املشاركني واملشاركات
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أهم نتائج ورش العمل:
وكانت نتائج االحتياجات املهارية مرتبة حسب األولوية كالتالي:

أوال: االحتياجات المهارية للطالب:
مت توزيع االحتياجات املهارية للطالب إلى )4( أربعة محاور ومت حتديد أهم ثالث مهارات تتبع كل محور وكانت 

النتائج كالتالي:

المحور األول: مهارات أكاديمية ودراسية :
•أساليب البحث العلمي . 	

•التطبيق امليداني للمقررات. 	
•االستذكار. 	

المحور الثاني: مهارات شخصية وتنمية الذات:
•التعامل مع الذات. 	

•التخطيط وتنظيم الوقت. 	
•اإلقناع والتفاوض. 	

المحور الثالث: مهارات إدارية وقيادية:
•صناعة القرار. 	

•فن التحفيز. 	
•إدارة األزمات والكوارث. 	

المحور الرابع: مهارات تقنية:
.) • 	ICDL( الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي

•مهارة صيانة احلاسب. 	
• 	SPSS
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ثانيًا: االحتياجات المهارية للطالبات بعليشة:
مت توزيع االحتياجات املهارية للطالبات إلى )6( ستة محاور  ومت حتديد أهم املهارات التي تتبع كل محور مرتبة 

ترتبيًا تنازليًا وكانت النتائج كالتالي:

المحور األول: المهارات األكاديمية :

	مهارات املراجعة واالستذكار، والتعامل مع االختبارات.

	مهارات تلخيص الكتب.

	مهارات التفوق الدراسي.

	مهارات تعلم اللغة اإلجنليزية.

	مهارات البحث املعلوماتي  في املكتبات.

المحور الثاني: المهارات العقلية :

	مهارات اخلريطة الذهنية .

	التعرف على أنواع الذكاءات املتعددة.

	مهارات التركيز الذهني.

	مهارات التفكير الناقد.
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المحور الثالث: مهارات البحث العلمي :
	أسس البحث العلمي.

	عمل املسح امليداني.

	كيفية توثيق البحوث من  املراجع.

	التحليل اإلحصائي.

المحور الرابع: مهارات التنمية المهنية واإلدارية:
	دورات في التهيئة لسوق العمل.

	مهارات إدارة فرق العمل.

	مهارات التحرير وكتابة اخلطابات .

	مهارات اجتياز املقابلة الشخصية.

المحور الخامس: المهارات الشخصية واالجتماعية:
	مهارات القيادة الناجحة.

	مهارات اإللقاء.

	فن التواصل مع اآلخرين.

	مهارات التعامل مع الضغوط.

	مهارات احلوار الفعال.

	مهارات التفكير اإليجابي.

المحور السادس: المهارات التقنية :
	دورات في قيادة الرخصة الدولية للحاسب اآللي.

	دورات في التعليم اإللكتروني.

	التطبيق والتجارب.

	دورات في طرق البحث عبر مواقع االنترنت.

	مهارات التصوير الفوتوغرافي.

ثالثًا: االحتياجات المهارية للطالبات بالملز:
مت توزيع االحتياجات املهارية للطالبات إلى )3( ثالثة محاور  ومت حتديد أهم املهارات التي تتبع كل محور مرتبة ترتبيًا 

تنازليًا وكانت النتائج كالتالي:
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المحور األول: المهارات الشخصية :
	التعامل مع الضغوط. 

	احلوار.
	إدارة الوقت.

	تقوية الذاكرة.
	تقبل النقد.

المحور الثاني: المهارات الدراسية :
	مهارات اللغة.

	وجود مكتبة الكترونية.
	التعليم الذاتي.
	البحث العلمي.

	استخدام التكنولوجيا.
	كيفية املذاكرة.

المحور الثالث: المهارات الوظيفية:
	التدريبات امليدانية

	كتابة السيرة الذاتية.
	اإلدارة.

	تنظيم الوقت.
	التعامل مع الضغوط.

	العمل كفريق.

توصيات ورش العمل:
1- استعانة عمادة تطوير املهارات ببعض الكفاءات الطالبية املشاركة في الورشة والتعاون معهم لتدريب الطالبات 

في الدورات التي تقيمها العمادة مستقباًل .
2- تدريب الطالبات اللواتي مت انتقائهن تدريبًا احترافيًا متخصصًا لتأهيلهن ليقمن بدور املدربات مستقباًل.

3- عقد دورات متخصصة حسبما توصلت إليه النتائج تلبية الحتياجات الطالبات املشاركات في الورشة بحيث 
تعقد في كل فصل دراسي .
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4- اللقاء المفتوح مع المشاركين في الدورات الخارجية

مقدمة:
وكيل  لسعادة  املفتوح  اللقاء  العمادة  أقامت 
اجلامعة للتطوير واجلودة وسعادة عميد تطوير املهارات 
حلضور  املرشحني  التدريس  هيئة  أعضاء  سعادة  مع 
اجلامعي 1430/1429هـ.  للعام  اخلارجية  البرامج 
أعضاء  لدى  والتميز  اإلبداع  تنمية  مشروع  ضمن 
املسار   « السعودية  اجلامعات  في  التدريس  هيئة 
اآلخرة  جمادي   23 الثالثاء  يوم  وذلك  اخلارجي« 
1430هـ املوافق 2009/6/16م الساعة 7:00م، 

وحضر اللقاء )105( من املرشحني لهذه البرامج.
وهدف اللقاء إلى اآلتي:

1- تعريف أعضاء هيئة التدريس بالدورات اخلارجية وأهدافها.
2- اإلجابة على استفسارات املرشحني حول البرامج اخلارجية.

3- توزيع ملفات حتتوي على أهداف ومحتويات كل برنامج تدريبي وارشادات عامة.
4- توزيع خطابات الترشيح على املرشحني.

5- توزيع تذاكر السفر على املرشحني.
6- العمل على تعارف كل مجموعة مرشحة لبرنامج مع بعضها البعض.
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برنامج اللقاء:
الـبيـــــانالـــوقـــت

االستقبال6:30- 7:00
كلمة سعادة عميد تطوير املهارات7:00- 7:10
كلمة سعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة7:10- 7:20
توزيع ملفات البرامج وخطابات الترشيح7:20- 7:45
اإلجابة على استفسارات وأسئلة السادة املرشحني7:45- 8:00

 
المشاركين في الدورات الخارجية ألمريكا وبريطانيا ونيوزيالند

احلضور الفعلي للبرامج اخلارجيةعدد احلضورعدد املرشحني

138

39

75

30

116

32

رجال

نساء

املجموع
177

105
148
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5-  حفل تدشين المرحلة األولى من البرنامج التدريبي
لمنسوبي هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مقدمة:
من  األولى  املرحلة  تدشني  حفل  العمادة  أقامت 
األمر  لهيئة  العامة  الرئاسة  ملنسوبي  التدريبي  البرنامج 
مدير  معالي  رعاية  حتت  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
اجلامعة، وذلك يوم األحد 26 من رجب 1430 املوافق 
قاعة  السادس  الدور   26 مبنى  في  2009/7/19م، 
)4( ، وحضر احلفل معالي رئيس هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وعدد من وكالء اجلامعة، وعدد من 

منسوبي الهيئة.
وهدف اللقاء إلى اآلتي:

1- التعريف بالبرنامج التدريبي أهدافه وأهميته.
2- التعريف بأهمية التدريب والتطوير ملنسوبي الهيئة.

3- تقدمي دروع تذكارية بهذه املناسبة.
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برنامج الحفل:

البيانالوقت
االفتتاح والقرآن الكرمي9:00- 9:30

كلمة عمادة تطوير املهارات، يلقيها سعادة وكيل العمادة 9:30- 10:00
كلمة معالي الدكتور/ عبد اهلل العثمان، مدير اجلامعة10:00- 10:15
كلمة معالي الشيخ/ عبد العزيز بن حمني احلمني، الرئيس العام للهيئة10:15- 10:30
توزيع الشهادات على املشاركني في الدورات10:30- 11:00
توزيع الدروع التذكارية بهذه املناسبة11:30-11:00



جميع احلقوق محفوظة لعمادة تطوير املهارات
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