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مقدمة
اإن الأهداف النبيلة واملقا�سد ال�سامية من اإن�ساء عمادة تطوير املهارات كانت الدافع القوي مل�سريتها 

من  اأقل  م�ساحته  حيز  من  النطالقة  بداأت  حيث  �سعود(،  امللك  )جامعة  الأم  جامعتنا  يف  التطويرية 

واأهدافها  ور�سالتها  وروؤيتها  العمادة  خطط  وزمالءنا  فيها  نر�سم  متوا�سعة  بتجهيزات  مربًعا  مرًتا   26

التدريبية،  التدري�س  اأع�ساء وع�سوات هيئة  التنظيمي، ونحدد مًعا احتياجات  وا�سرتاتيجياتها وهيكلها 

وبداأنا نوؤ�س�س  ل�سرح التدريب اجلامعي ال�سامخ، وكنا فريق عمل واحد ي�سوده اجلد واحلما�س، ويحدوه 

اأداء ر�سالة العمادة ي�سحي بالوقت واجلهد يف �سبيل حتقيق هدف  الأمل والطموح، فانطلق الفريق يف 

باأن  اإمياًنا  والطالب.  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مبهارات  النهو�س  يف  املتمثل  ال�سامي  العمادة 

ال�ستثمار الأمثل واحلقيقي يكمن يف ال�ستثمار الب�سري، وهو ا�ستثمار العقول من خالل تطوير مهاراتهم 

وزيادة معارفهم وتغيري مفاهيمهم واجتاهاتهم. ثم انتقل العمل بعد ذلك اإىل مقر جديد للعمادة بالدور 

اإىل خلية عمل  الثاين مببنى )17( يف م�ساحة كانت مهجورة حتولت بجهود املخل�سني ودعم اجلامعة 

واإنتاج ل يعرتف ب�ساعات العمل، تاله جتهيز مكاًنا اآخر للتدريب مببنى )26( يف الدور ال�ساد�س ليكون 

قاعات تدريبية متطورة. ولقد �سرفنا معايل وزير التعليم العايل بافتتاح مقر العمادة والقاعات التدريبية 

مببادراتها  العايل  التعليم  جمل�س  باإ�سادة  اأي�سًا  العمادة  ت�سرفت  كما  التطويرية،  باملبادرات  والإ�سادة 

وت�سريفهم ملعر�س العمادة واطالعهم على اإجنازاتها وخططها التطويرية يف جمال التنمية املهنية، كما 

مت جتهيز موقًعا اإدارًيا وقاعات تدريبية لالأق�سام الن�سائية مبركز الدرا�سات اجلامعية بعلي�سة ويف اأق�سام 

العلوم والدرا�سات الطبية بامللز ومت تزويدها باأحدث الأجهزة التقنية احلديثة، فاأ�سبح للعمادة مواقع 

يعمل بها اأكرث من )90( موظًفا وموظفة. واإن العمادة بكافة من�سوبيها لت�سكر معايل مدير اجلامعة الذي 

تبنى مبادرة العمادة باإن�ساء مبنى م�ستقل للتدريب يكون �سرًحا متميًزا.

لقد عانى فريق العمل  الكثري والكثري، ولكن كان هدفه  وا�سًحا و�سقف همته عالًيا، فتجاوز التحديات، 

وا�ستفاد من خربات ومقرتحات الفئات امل�ستهدفة، ومت ا�ستقطاب اأف�سل اخلربات العاملية لتقدمي برامج 

العمادة التدريبية حيث كان �سعارها  اأداء متميز والتزام بالتطوير، واأطلقت العمادة مبادرات هي الأوىل 

اأع�ساء  برنامج  ومبادرة  اجلامعي،  التدري�س  يف  املهنية  ال�سهادة  كمبادرة  العربي  العامل  يف  نوعها  من 

هيئة التدري�س اجلدد، ومبادرة برنامج ا�ست�سارة النظراء، ومبادرة برنامج منح بحوث التدري�س والتعلم، 

 د. حممد بن اأحمد ال�سديري

عميد تطوير املهارات
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برنامج  ومبادرة  الأكادميية،  القيادات  برنامج  ومبادرة  الأكادميي،  وال�سكرتري  التنفيذي  ال�سكرتري  مهارات  تطوير  برنامج  ومبادرة 

اإعداد القيادات الإدارية، كما ا�ستطاعت العمادة اإن�ساء حديقة املعرفة الإلكرتونية والورقية لت�ستفيد الفئات امل�ستهدفة منها يف تنمية 

التدريب يف جامعة امللك �سعود وكان لعمادة تطوير املهارات ب�سمة وا�سحة  اإىل حد كبري ن�سر ثقافة  مهاراتهم املعرفية، وا�ستطعنا 

وعالمة فارقة يف التطوير املهني يف اجلامعة وخارجها.

ونقلت العمادة التدريب اإىل ع�سو هيئة التدري�س داخل الكلية من خالل مبادرة قطار تطوير املهارات. واإمياًنا من العمادة بال�سراكة 

املحلية مع امل�ستفيدين قامت بتلبية احتياجات الكليات والإدارات املختلفة بتدريب من�سوبيها يف مقارهم وبدورات تخ�س�سية �سممت 

وفق احتياجاتهم؛ اإمياًنا باأن التدريب املتخ�س�س هو طريق الو�سول اإىل الريادة والتميز.  

كما قدمت العمادة مبادرة الدورات ال�سيفية اخلارجية يف اأف�سل اجلامعات واملراكز العاملية وقد حقق ذلك نقلة نوعية للعمادة. اإن 

�سراكاتنا مع كلية كنج وجامعة لندن وجامعة كوين مارجرت وجامعة دندي وجامعة مونا�س وجامعة نيوزلند  وجامعة فرجينيا للتقنية 

وجامعة اوبرن و جامعة وترلو  وجامعة جورجيا تك، وجامعة كارديف، وجامعة ليدز، وجامعة يو �سي اإل اأ�سافت اإىل براجمنا متيًزا و 

تفرًدا حيث كان لنا دور يف بناء الربامج معهم ور�سم �سيا�سة التنمية والتطوير املهني. لي�س ذلك فح�سب بل مت اعتماد العمادة كمركز 

يقدم برامج تدريبية معتمدة، كما مت اعتماد برنامج اأع�ساء هيئة التدري�س اجلد دوليًا من هيئة �سيدا )SEDA( الربيطانية. 

 لقد قدمت العمادة  خالل الأربع �سنوات املا�سية ما يقارب )906( دورة تدريبية، ا�ستفاد منها اأكرث من )20809( متدرًبا ومتدربة، 

اإ�سافة اإىل الأن�سطة التدريبية الأخرى، واإ�سدار جمموعة من الكتب واملوؤلفات والن�سرات واملجالت و�سل�سلة التميز الإداري و�سل�سلة 

اإ�سدار ن�سرة التدري�س املتميز الربع  التميز يف التدري�س؛ لتكون رفيًقا م�ساعًدا ملن�سوبي اجلامعة يف التطوير الذاتي امل�ستمر وكذلك 

�سنوية، واإ�سدار دليل الأ�ستاذ اجلامعي الذي يو�سح روؤية اجلامعة يف التدري�س والتعلم واأهم طرق التدري�س احلديثة، واأهم املهارات 

التي يجب بناوؤها لدى الطالب، ونفذت العمادة منتدى التدري�س ومنتدى التطوير الإداري.

وهاهي عمادة تطوير املهارات التي خرجت من خ�سم املعاناة كاإحدى العمادات امل�ساندة قدمت اإ�سهامات جبارة يف زمن قيا�سي 

دعم  وكفاءتها يف  واأثبتت جدارتها  الب�سرية،  والتنمية  والتدريب  التطوير  بيت خربة يف جمال  واأ�سبحت  والداين،  القا�سي  به  ي�سيد 

احلراك التطويري بجامعة امللك �سعود بقيادة رائد هذا احلراك معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل العثمان الذي اأطلق 

عليها اأنها عالمة فارقة يف جبني اجلامعة كاأكرب دليل على جودة ما حققت، وعلى النقلة النوعية التي خطتها بجميع من�سوبيها.

اإن ما حتقق بحمد اهلل من اإجنازات نفذها كوكبة عملت يف العمادة بجد واإخال�س،  ومتيز وتفرد، واإبداع وابتكار فلهم مني كل 

ال�سكر وكل التقدير ولهم كل الدعاء بالتوفيق وال�سداد . فكانت رحلة عطاء وم�سرية اإجناز....

واهلل املوفق وامل�ستعان،،،
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ملخص تنفيذي

1432/1431هـ )343( ن�ساًطا تدريبًيا ؛ منها )340( دورة تدريبية، ح�سر فعالياتها  نظمت عمادة تطوير املهارات يف عام 

الإ�سرتاتيجية  اخلطة  عمل  وور�سة  وم�ساركة.  م�سارك   )1700( فيه  �سارك  الأول،  الإداري  وامللتقى  وم�ساركة.  م�ساركًا   )7297(

للتعليم والتعلم يف جامعة امللك �سعود )2011-2016( �سارك فيها )65( م�سارًكا وم�ساركة، وور�سة عمل اإتقان فن بحوث التعليم 

الطبي وح�سرها )51( م�سارًكا وم�ساركة. وقد خ�س�ست تلك الأن�سطة للفئات الآتية:

1( اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س يف جامعة امللك �سعود

2( القيادات الأكادميية والإدارية.

3( املوظفني واملوظفات.

4( الطالب والطالبات.

5( القيادات الأكادميية والإدارية بجامعة جنران.
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نبذة عن عمادة تطوير المهارات

اأن�سئت عمادة تطوير املهارات يف تاريخ 2007/11/22م بعد موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س التعليم العايل الكرمي برقم: 10093/م ب وتاريخ 1428/11/22هـ على قرار جمل�س التعليم 

العايل برقم )1428/46/28( وتاريخ 1428/6/2هـ القا�سي باملوافقة على اإن�ساء عمادة تطوير املهارات بجامعة امللك �سعود. تال 

ذلك تعيني كل من: �سعادة الدكتور حممد بن اأحمد ال�سديري عميًدا لتطوير املهارات عام 1428هـ، و�سعادة الدكتور اأحمد بن عبد 

العزيز اآل ال�سيخ وكياًل للعمادة بتاريخ1429/4/3هـ، و�سعادة الدكتورة نوال حممد الر�سيد وكيلة للعمادة بتاريخ 1430/5/10هـ، 

و�سعادة الدكتور حممد بن عو�س احلارثي وكياًل للعمادة للربامج والتدريب بتاريخ 1431هـ.

رؤيتنا:
التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  �سعود  امللك  جامعة  منت�سبي  مهارات  لتطوير  متكاملة  خدمات  يقدم  ومتميًزا  رائًدا  �سرًحا  تكون  اأن 

واملحا�سرين، واملعيدين، والطالب، اإ�سافة اإىل القيادات الأكادميية والإدارية، ومن�سوبي اجلامعة من اإداريني، وفنيني.

رسالتنا:
من�سوبي  وكافة  والإدارية،  الأكادميية  والقيادات  والطالب،  واملعيدين،  واملحا�سرين،  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  مهارات  تطوير 

اجلامعة من الإداريني، والفنيني، مبا ي�سمن حتقيق اأعلى م�ستويات التقدم والتميز والإبداع.

أهدافنا:
تتبنى عمادة تطوير املهارات مفاهيم التطوير الذاتي امل�ستمر للقدرات املهنية لأع�ساء هيئة التدري�س، واملحا�سرين، واملعيدين، 

والقيادات الأكادميية والإدارية، وملن�سوبي اجلامعة من الإداريني، والفنيني، وتطوير مهارات الطالب؛ بهدف حت�سني جودة التعليم 
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اجلامعي مبا ي�سهم يف تهيئة بيئة جامعية منا�سبة متكن من حتقيق التطوير الأكادميي، وت�سعى العمادة يف هذا الإطار اإىل حتقيق 

الأهداف الآتية:

يف  التميز  يحقق  مبا  لديهم،  املحرتف  والإجناز  الإبداعية  الأعمال  وقدراتهم،وت�سجيع  اجلامعة  من�سوبي  مهارات  تنمية   )1

العملية الأكادميية والإدارية.

التعلم  يف  والإبداع  التميز  يحقق  مبا  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مهارات  لرفع  الالزمة  امل�ستقبلية  ال�سرتاتيجيات  ر�سم   )2

والتدري�س.

تطوير مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س وتزويدهم باأحدث اأ�ساليب التعليم اجلامعي وطرق تطبيقاتها.  )3

تنمية قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س على ت�سميم املقررات الدرا�سية وتطويرها، وحتويلها اإىل حمتويات اإلكرتونية.  )4

تنمية مهارات الطالب على التعلم الذاتي واكت�ساف املعرفة وزيادة حت�سيلهم العلمي والعملي.  )5

تنمية مهارات الطالب الجتماعية والتقنية.  )6

تنمية املهارات القيادية ملتخذي القرار يف اجلامعة.  )7

تنمية التعاون مع موؤ�س�سات التعليم العايل بالداخل واخلارج يف جمال تطوير املهارات.:  )8

استراتيجياتنا:
تتبنى عمادة تطوير املهارات جمموعة من ال�سرتاتيجيات التي ت�سهم يف حتقيق اأهدافها، وبناء اأن�سطتها، وبراجمها، وو�سائلها، 

وتعزيز اآثارها يف العملية الرتبوية والتعليمية والبحثية ،فمن ا�سرتاتيجياتها:

تطوير مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التدري�س، وتقنية التعليم، والبحث العلمي، وتنمية الذات، مبا يعزز الإبداع   )1

والتميز يف اأدائهم املهني )الهدف الأول من اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة(.   

اخلطة  من  التا�سع  )الهدف  الوظيفي  الأداء  جودة  حتقيق  نحو  باجلامعة  والأكادميي  الإداري  الأداء  حت�سني  يف  الإ�سهام   )2

الإ�سرتاتيجية للجامعة(.

الثالث من  العمل )الهدف  ل�سوق  ويوؤهلهم  التناف�سية  القدرة  ال�سرورية لدى طالب اجلامعة مبا يك�سبهم  تنمية املهارات   )3

اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة(.
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الإ�سرتاتيجية  اخلطة  من  الثالث  )الهدف  اجلامعة  ملن�سوبي  امل�ستمر  والتطوير  الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية  يف  الإ�سهام   )4

للجامعة(. 

تقدمي خدمات التدريب وال�ست�سارات يف جمال تطوير مهنة التدري�س اجلامعي للقطاعني العام واخلا�س )الهدف اخلام�س   )5

وال�سابع من اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة(. 

دعم م�سرية اجلامعة نحو التميز الإقليمي والعاملي يف جمال تطوير التدري�س اجلامعي واملمار�سات الأكادميية )الهدف الأول   )6

باخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة(.

وسائلنا:
ر العمادة كل اإمكانياتها الب�سرية واملادية والفنية من اأجل حتقيق اأهدافها متو�سلة بخرباتها وخربائها، وبكل ما من �ساأنه  ُت�سِخّ

اأن ي�سهم يف خدمة اأهدافها، فمن الو�سائل العملية املتبعة ما ياأتي:

اإجراء الدرا�سات امليدانية لتحديد الحتياجات التدريبية للفئات امل�ستهدفة لتنمية مهاراتهم.  )1

ت�سميم الربامج التطويرية والدورات التدريبية الالزمة لتنمية مهارات من�سوبي اجلامعة.  )2

تنظيم الربامج التطويرية والدورات التدريبية الالزمة لتنمية مهارات من�سوبي اجلامعة.  )3

تنفيذ الربامج التطويرية والدورات التدريبية الالزمة لتنمية مهارات من�سوبي اجلامعة.  )4

عقد ور�س العمل، واإقامة الندوات، واملحا�سرات، وتبني حلقات النقا�س.  )5

امل�ستهدفة  الفئات  جمالت  كافة  يف  واملتميزين  املبدعني  وتكرمي  واحلواف  اجلوائز  مبنح  خا�سة  واآليات  برامج  و�سع   )6

واخت�سا�ساتهم.

تقدمي ال�ست�سارات لأع�ساء هيئة التدري�س يف جمالت التعليم والتعلم والبحث العلمي.  )7

تنظيم لقاءات خا�سة باأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد لتعريفهم بالأنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة.  )8

ال�ستعانة بالكوادر الرتبوية املتخ�س�سة يف تطوير عمليات التعلم والتعليم اجلامعي مل�ساعدة اأع�ساء هيئة التدري�س.  )9

املهارات وحتقيق اجلودة النوعية يف  الدولية ذات الخت�سا�س يف تطوير  وال�سراكة مع  اجلهات  التعاون  تنظيم برامج   )10

جميع الربامج الأكادميية والإر�ساد الأكادميي والإجراءات الإدارية التي تخدم العملية التعليمية.

تنظيم برامج زيارات علمية خا�سة باأع�ساء هيئة التدري�س اإىل اجلامعات الإقليمية والدولية.  )11
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تنفيذ برامج زيارات علمية خا�سة باأع�ساء هيئة التدري�س اإىل اجلامعات الإقليمية والدولية.  )12

اإعداد الربامج التي ت�سهل تبادل الأ�ساتذة مع موؤ�س�سات التعليم العايل املماثلة على امل�ستوى الإقليمي والدويل.  )13

ا�ستخدام الو�سائل التقنية احلديثة يف عمليات التدريب.  )14

اإعداد الإ�سدارات التي ت�سهم يف تنمية مهارات الفئات امل�ستهدفة، كالن�سرات، والكتيبات العلمية، واملطويات، والأدلة.  )15

اإ�سدار الإ�سدارات التي ت�سهم يف تنمية مهارات الفئات امل�ستهدفة، كالن�سرات، والكتيبات العلمية، واملطويات، والأدلة.   )16

تقييم الربامج التي تقدمها العمادة ملنت�سبي اجلامعة.  )17

مراجعة الربامج التي تقدمها العمادة ملنت�سبي اجلامعة.  )18

قيا�س الربامج التي تقدمها العمادة ملنت�سبي اجلامعة و مدى فاعليتها.  )19

قيمنا:
ا منها على  تلتزم عمادة تطوير املهارات مبنظومة من القيم التي ت�سكل مرجعية لها يف منهجيتها واأعمالها وم�سريتها حر�سً

و�سول جامعة امللك �سعود اإىل العاملية، واإمياًنا منها باأن هذه القيم جزء من هويتنا واأخالقنا، واأنها تنبع من اأهدافنا ومتثل ثقافتنا، 

وتعد منارات تر�سدنا يف اأعمالنا، وت�سهم يف حتقيق روؤيتنا ور�سالتنا، فمن قيمنا:

 

املبادرة والريادةالإخال�س والإتقان

الإجناز املتميزالبتكار والإبداع

احرتافية الأداءامل�سوؤولية وامل�ساركة
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الفئات المستهدفة

اأع�ساء هيئة التدري�س، واملحا�سرين، واملعيدون

القيادات الأكادميية والإدارية 

من�سوبو اجلامعة من الإداريني والفنيني

طالب وطالبات اجلامعة

المهارات المستهدفة
ت�سعى العمادة اإىل اإك�ساب املهارات الآتية:

مهارات البحث العلميمهارات التدري�س

املهارات ال�سخ�سيةاملهارات التقنية

املهارات الدرا�سية والتوظيفية للطالباملهارات القيادية والإدارية





إنجازات العمادة
في العام الدراسي 

1431/ 1432هـ
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إنجازات العمادة في العام الدراسي 1431/ 1432هـ

نظمت العمادة فعاليات وبرامج متعددة ، بهدف الرتقاء بالعملية التعليمية يف اجلامعة، ومن اأجل �سمان خمرجات نوعية تتمتع 

بكفاية عالية واجلداول الآتية تربز اإجنازات العمادة يف كل جمال من جمالت الخت�سا�س، و�سيتم عر�س اجلداول وفقًا  لالآتي:

1- برنامج اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س اجلدد.

2 - برنامج ا�ست�سارة النظراء.

3- برامج خا�سة باأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س.

4- برامج خا�سة باملوظفني واملوظفات

5- برامج خا�سة بالطالب والطالبات

6- اأن�سطة اأخرى نفذتها العمادة .

7- اإح�سائيات عن اأن�سطة العمادة.
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1- برنامج أعضاء هيئة التدريس الجدد

ي�ستهدف اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س اجلدد يف جامعة امللك �سعود، ويتكون من )4( دورات تدريبية، ويت�سمن الآتي: 

الن�ساطم

 جمموععدد الدورات

الدورات

 جمموععددامل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

1

 الدورة التاأ�سي�سية الرابعة لتهيئة اأع�ساء هيئة

التدري�س اجلدد واإعدادهم

11100110210

415621274بناء املقرر الدرا�سي2

516621577مهارات التدري�س اجلامعي الفعال3

516939102مهارات تقومي الطالب4

516451257التدري�س امل�سغر5

194124362158520املجموع

24

362

158 عدد املتدربات 

عدد املتدربني 

عدد الدورات 

بيان بالدورات التي نفذتها عمادة تطوير املهارات

لأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد عام 1431/ 1432هـ
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2- برنامج استشارة النظراء

ي�ستهدف اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س يف جامعة امللك �سعود، ومدته )20( �ساعة تدريبية. وقد مت تدريب )54( ع�سوًا من 

اأع�ساء هيئة التدري�س ليكونوا نظراء التدري�س يف جامعة امللك �سعود وبيان الدورات التي نفذتها العمادة كالآتي: 

الن�ساطم
جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عدد امل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالن�ساءرجال

111212ا�ست�سارة النظراء )اجتماع(1

111414ا�ست�سارة النظراء لتح�سني التدري�س2

111313ا�ست�سارة النظراء لتح�سني التدري�س3

188 1ا�ست�سارة النظراء لتح�سني التدري�س4

1144ا�ست�سارة النظراء ) التدريب العملي(5

6)Peer Consultation ( 111515ا�ست�سارة النظراء

1166ا�ست�سارة النظراء لتح�سني التدري�س7

8

التدريب العلمي للمتدربني يف برنامج ا�ست�سارة النظراء 

)املجموعة1(

111212

111414التدريب العملي يف برنامج ا�ست�سارة النظراء ) املجموعة 2(9

999898املجموع
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9

98 عدد املتدربني 

عدد الدورات 

بيان بدورات برنامج ا�ست�سارة النظراء التي نفذتها العمادة عام 1431/ 1432هـ
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3- برامج أعضاء وعضوات هيئة التدريس
 

نظمت العمادة ونفذت )86( برناجًما تدريبًيا، ا�ستهدفت اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س يف جامعة امللك �سعود، وبيان ذلك 

كالآتي:

)3-1(- برامج نفذتها العمادة ألعضاء وعضوات هيئة التدريس في الداخل:

نظمت العمادة ونفذت)81( برناجًما تدريبًيا، ا�ستهدفت اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود يف جميع الكليات، 

بواقع )122( دورة تدريبية، ح�سر فعالياتها )2938( م�ساركًا وم�ساركة.

الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عددامل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

تقييم خمرجات تعلم الطالب1
مهارات 

تدري�سية
445454

2
تقييم تعلم الطالب من خالل 

الختبارات

مهارات 

تدري�سية
111212

التقومي با�ستخدام ملف الجناز3
مهارات 

تدري�سية
112424

4
كيفية بناء اأ�سئلة الختيار من 

متعدد

مهارات 

تدري�سية
111818

5
مهارات �سياغة الأ�سئلة وبناء 

الختبارات

مهارات 

تدري�سية
223939

6
ا�ستخدام التغذية الراجعة يف 

التدري�س والتعلم

مهارات 

تدري�سية
223030



21

الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عددامل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

7
حت�سني التدري�س من خالل 

التقييم

مهارات 

تدري�سية
111616

التغذية الراجعة وتقييم الطالب8
مهارات 

تدري�سية
113434

تقومي تعلم الطالب9
مهارات 

تدري�سية
33284284

ت�سجيع الطالب على التعلم10
مهارات 

تدري�سية
111313

التعلم املبني على فرق  العمل11
مهارات 

تدري�سية
223323

التدري�س الفعال12
مهارات 

تدري�سية
21112738

13

التدري�س با�ستخدام اأ�سلوب 

احلالت الدرا�سية 

Teaching with Cases
)لأع�ساء هيئة التدري�س( رجال

مهارات 

تدري�سية
2118826

التعلم التعاوين14
مهارات 

تدري�سية
1192837

التعلم املبني على املخرجات15
مهارات 

تدري�سية
11414

16
التعلم با�ستخدام اإ�سرتاتيجية 

الع�سف الذهني

مهارات 

تدري�سية
11182644
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الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عددامل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

17
التعلم من خالل فرق العمل يف 

الكليات ال�سحية

مهارات 

تدري�سية
13838

اإثارة الدافعية للتعلم18
مهارات 

تدري�سية
11717

19
املبادئ ال�سبعة للتميز يف 

التدري�س )رجال (

مهارات 

تدري�سية
12020

20

املمار�سات الفعالة يف منح 

الدرجات واإعطاء التغذية 

الراجعة

مهارات 

تدري�سية
11414

بناء املقرر الدرا�سي21
مهارات 

تدري�سية
11414

22
حتفيز التفكري الإبداعي يف 

التعليم اجلامعي

مهارات 

تدري�سية
11111

23
تخطيط التدري�س اجلامعي 

الفعال لأع�ساء هيئة التدري�س  

مهارات 

تدري�سية
22121

ت�سجيع الطالب على امل�ساركة24
مهارات 

تدري�سية
11717

ت�سميم وبناء املقرر الدرا�سي25
مهارات 

تدري�سية
23131

26
تعليم الطالب مهارة التفكري 

الناقد

مهارات 

تدري�سية
11717



23

الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عددامل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

27
تنمية مهارات التفكري الناقد 

لدى الطالب

مهارات 

تدري�سية
11717

28

قيا�س فاعلية املقرر ونواجته 

)لأع�ساء هيئة التدري�س من 

الرجال(

مهارات 

تدري�سية
12222

29
كتابة احلالت الدرا�سية 

  )Writing Cases(

مهارات 

تدري�سية
11818

مناق�سة كتاب30
مهارات 

تدري�سية
166

31
التدري�س با�ستخدام اأ�ساليب 

التعلم الن�سط

مهارات 

تدري�سية
3292292

32
التعلم با�ستخدام اإ�سرتاتيجية 

حل امل�سكالت

مهارات 

تدري�سية
23939

33
التفكري الإبداعي وحتويل الأفكار 

اإىل اأعمال

مهارات 

تدري�سية
12222

املوهبة يف التعليم اجلامعي34
مهارات 

تدري�سية
11818

35

الذكاءات املتعددة لتطوير 

العملية البتكارية والإبداع يف 

العمل

مهارات 

تدري�سية
12222
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الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عددامل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

36
اأخالقيات مهنة التدري�س 

اجلامعي

مهارات 

تدري�سية
199

حت�سني تعلم الطالب وحتفيزهم37
مهارات 

تدري�سية
2288288

تخطيط التدري�س38
مهارات 

تدري�سية
11818

39

تعيني اأع�ساء هيئة التدري�س 

وتطويرهم واإبقائهم يف العمل 

القرن الواحد والع�سرين

مهارات 

تدري�سية
24444

مهارات التدري�س الإبداعي40
مهارات 

تدري�سية
12727

مهارات احلديث والإلقاء41
مهارات 

تدري�سية
11212

42
مهارات �سياغة الأ�سئلة وبناء 

الختبارات

مهارات 

تدري�سية
12828

43

اأ�سا�سيات وجتهيز البيانات 

اإح�سائيًا با�ستخدام برنامج 

   SPSS )1(

134295180مهارات بحثية

44

الإختبارات الإح�سائية 

البارامرتية والالبارامرتية 

SPSS )1( باإ�ستخدام

134193251مهارات بحثية



25

الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عددامل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

45
تقدمي وعر�س البحوث 

باملوؤمترات
112020مهارات بحثية

112525مهارات بحثيةالن�سر يف املجالت الدولية46

47
تنمية مهارات البحث العلمي 

واإتقانها
112626مهارات بحثية

48
تطوير املهارات املهنية لن�سر يف 

املجالت العلمية
223434مهارات بحثية

112222مهارات بحثيةالكتابة يف املجالت املن�سورة49

50
البحث يف قواعد البيانات 

واملكتبات الرقمي
224242مهارات بحثية

51
اخلدمات اللكرتونية للجمعيات 

العلمية
111717مهارات بحثية

52
املنهجية العلمية لكتابة ر�سائل 

املاج�ستري والدكتوراه
112020مهارات بحثية

53
املهارات الإح�سائية يف اإعداد 

التقارير الإدارية
112727مهارات بحثية

54
ا�ستخدام برنامج DIA )دايا( 

يف الر�سم والأ�سكال التو�سيحية
223030مهارات تقنية

222424مهارات تقنيةالربجميات مفتوحة امل�سدر55
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الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عددامل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

56
التعلم املزيج : تطبيقات يف 

البالك بورد
447373مهارات تقنية

57
اخلرائط الذهنية )تطبيقات 

على التدري�س اجلامعي(
213222042مهارات تقنية

58
العرو�س التقدمية با�ستخدام 

البوربوينت
448282مهارات تقنية

59
ت�سميم واإدارة املواقع 

الإلكرتونية
112525مهارات تقنية

60
معاجلة ال�سور الرقمية 

با�ستخدام برنامج الفوتو�سوب
223939مهارات تقنية

335050مهارات تقنيةتطبيقات يف تقنيات التعلم61

62
ت�سميم واإدارة املواقع 

اللكرتونية
112323مهارات تقنية

223838مهارات تقنيةمهارات العرو�س الفعالة63

64
دمج تقنية املعلومات والت�سال 

يف التدري�س اجلامعي
113737مهارات تقنية

65
معاجلة ال�سور الرقمية 

با�ستخدام الفوتو�سوب
223434مهارات تقنية

112525مهارات قياديةالقيادة الأكادميية66

111414مهارات قياديةالقيادة والتخطيط الإ�سرتاتيجي   67
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الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عددامل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

68

الإدارة الفعالة للقاعات 

الدرا�سية والتعامل مع �سلوكيات 

الطالب غري املرغوبة

111212مهارات قيادية

69
الذكاء العاطفي ودورة يف التميز 

والإبداع
111717مهارات قيادية

70

 Stress:The Good،

 The Bad، & The Ugly
 Validity of Biomarkers

in Management

111111مهارات قيادية

71

الجتاهات احلديثة يف 

ا�ستقطاب واإجراء املقابالت 

والختيار والتعيني

111919مهارات قيادية

111616مهارات قياديةاإدارة �سغوط العمل72

مهارات تنمية وتطوير الذات73
مهارات 

�سخ�سية
111515

مهارات التاأثري والإقناع74
مهارات 

�سخ�سية
111919

112323اجلودةت�سميم وبناء ملف املقرر75

1199اجلودةتو�سيف الربنامج الأكادميي76

77
�سمان اجلودة والعتماد 

الأكادميي
112020اجلودة



28

الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عددامل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

111616اجلودةاإعداد ملف التدري�س78

79
اإعداد الدرا�سة الذاتية للربامج 

الأكادميية
222525اجلودة

80
معايري تقرير العتماد للموؤ�س�سة 

التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س
111212اجلودة

112626اجلودةتو�سيف الربنامج الأكادميي81

71510122123916992938املجموع

122

1239

1699 عدد املتدربات 

عدد املتدربني 

عدد الدورات 

بيان بالدورات التي نفذتها العمادة داخلًيا لأع�ساء هيئة التدري�س عام 1431/ 1432هـ
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 )3-2(- برامج نفذتها العمادة ألعضاء وعضوات هيئة التدريس خارج المملكة )برامج خارجية( :

نظمت العمادة ونفذت )5( برنامج تدريبية، ا�ستهدفت اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س والقيادات الأكادميية بجامعة امللك 

�سعود، �سارك فيها )83( م�سارًكا وم�ساركة.

مركز التدريبا�سم الربنامجم
الفئة 

امل�ستهدفة
التاريخ

عدد امل�ساركني

ن�ساءرجال

1

حت�سني التدري�س والتعلم

Teaching and Learning 
Enhancement

جامعة اأوبرن- ولية  اآلباما- 

اأمريكا

Auburn University، 

Alabama، USA

اأع�ساء 

وع�سوات هيئة 

التدري�س

 الثالثاء-الثالثاء  18-4/

1432/8هـ

املوافق 5-2011/7/19م

197

2

التطوير الأكادميي لأع�ساء هيئة 

التدري�س

Academic Staff Development 
Programme

جامعة كوين مارجريت- 

بريطانيا

Queen Margret University 
)QMU(

اأع�ساء هيئة 

التدري�س

   الثنني- اجلمعة

 3-8/14/ 1432هـ املوافق

4-2011/7/15م

17-

3

اإدارة اجلودة

Managing Quality: An 
International Perspective for 

Progressive Universities

معهد ويلز بكارديف- بريطانيا

The University of Wales 
Institute، Cardiff School of 

Education، CARDIFF

اأع�ساء 

وع�سوات هيئة 

التدري�س

 الثنني- اجلمعة

  10-1432/8/21هـ

املوافق 11-2011/7/2م

103

4

التدري�س  والتقومي يف املجال 

ال�سحي

Teaching and Assessment 
Course 

جامعة دندي - بريطانيا

University of Dundee، 

Center for Medical 
Education

اأع�ساء 

وع�سوات هيئة 

التدري�س

الثنني- اجلمعة

   3-8/7 1432هـ

املوافق 4-7/8 /2011م

136

5

التدري�س يف التخ�س�سات 

ال�سحية

Teaching in the Health 
Professions

جامعة  ترونتو

University of Toronto

اأع�ساء 

وع�سوات هيئة 

التدري�س

الثنني- اجلمعة

 13-1432/6/17هـ

املوافق 16-2011/5/20م

71

6617املجموع

83املجموع الكلي
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5

66

17 عدد املتدربات 

عدد املتدربني 

عدد الدورات 

بيان بالدورات التي نظمتها العمادة خارجًيا لأع�ساء هيئة التدري�س عام 1431/ 1432هـ
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4- برامج نفذتها العمادة للموظفين والموظفات

نظمت العمادة  ونفذت )55( برناجمًا تدريبيًا، ا�ستهدفت املوظفني واملوظفات بجامعة امللك �سعود، بواقع )115( دورة تدريبية، 

وح�سر فعالياتها )2562( م�سارًكا وم�ساركة.

الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عدد امل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

224141الجتاهات احلديثة يف اإدارة املكاتب1

2
الإبداع الإداري وطرق توليد الأفكار 

البتكارية
112121

112828الأ�ساليب احلديثة يف التطوير الإداري3

112929التخطيط الإ�سرتاتيجي4

55106106التخطيط وتنظيم الوقت5

66137137الثقافة التنظيمية6

7
اخلدمات الليكرتونية للجمعيات 

العلمية
445656

337575الذكاء العاطفي8

112828العادات الع�سر للموظف املتميز9

112929امل�ستويات اخلم�سة للقيادة )مدراء(10

11
امل�سرتيات احلكومية وال�سرف 

با�ستخدام ال�سلف
112727

12
املهارات املتكاملة يف خدمة 

امل�ستفيدين وفن التعامل مع اجلمهور
449494

112323اإدارة التغيري13
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الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عدد امل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

111919اإعداد التقارير املالية احلكومية14

112222اإعداد وكتابة التقارير15

16
اأخالقيات املناق�سة 

واحلوار)للموظفني -رجال(
112525

111515ا�ستخدام برنامج باوربوينت17

18
برنامج Outlook ) ال�سكرتارية 

ومدراء املكاتب (
224444

335656برنامج مايكرو�سوفت اك�سل19

بناء واإدارة فرق العمل20  448989

66125125تنظيم واإدارات الجتماعات الفعالة21

22
حل امل�سكالت واتخاذ القرارات 

)الإداريني (
55118118

66134134�سفات ال�سخ�سية الناجحة23

55122122معاجلة الن�سو�س24

25
مهارات اإعداد وكتابة التقارير 

)لل�سكرتارية من الرجال(
112020

112525مهارات الإقناع والتاأثري26

223939مهارات الت�سال27

336666مهارات الإقناع والتاأثري28

449595مهارات الإجناز والإنتاجية29

88182182مهارات التعامل يف بيئة العمل30

336565مهارات التعامل مع �سغوط العمل31
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الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عدد امل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

224646مهارات التميز الإداري32

223636مهارات ال�سكرتري املتميز33

223535مهارات القائد الفعال34

113131مهارات القراءة ال�سريعة35

112727نحو حياة وظيفية منتجة36

112424العالقات العامة37

1133القيادة لكبار الإداريني38

39
اإدارة املوازنات وتر�سيد امل�سروفات 

وحت�سني الأداء املايل يف املنظمات
112626

1199اإعداد التقارير املالية احلكومية40

41
اإعداد وتنمية مهارات �سكرتريي 

الأق�سام الأكادميية
112424

112626اإعداد وكتابة التقارير42

112727حترير املرا�سالت احلكومية43

111414تقييم خمرجات التعلم44

112222تنمية مهارات حتفيز الذات والآخرين45

112424حل امل�سكالت واتخاذ القرارات46

112626فن التيكيت والربتوكول47

48
فن التعامل مع �سكاوي واعرتا�سات 

العمالء
112020

112424مهارات البتكار والتفكري الإبداعي49
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الربنامجم
املهارات 

امل�ستهدفة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عدد امل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

112121مهارات الت�سال50

112525مهارات التعامل مع الروؤ�ساء51

112525مهارات التميز الوظيفي52

112626مهارات اإدارة الوقت53

54
مهارات توجيه واإر�ساد الطالبة 

اجلامعية
1113232

1113434مهارات فن التعامل مع الآخرين55

11521304322562-9619املجموع

115

2130

423 عدد املتدربات 

عدد املتدربني 

عدد الدورات 

بيان بالدورات التي نفذتها العمادة للموظفني واملوظفات عام 1431/ 1432هـ
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5- برامج نفذتها العمادة للطالب والطالبات

نظمت العمادة  ونفذت )22( برناجمًا تدريبيًا،ا�ستهدفت طالب وطالبات جامعة امللك �سعود يف جميع الكليات، بواقع )44( 

دورة تدريبية، وح�سر فعالياتها )893( طالًبا وطالبة.

املهارات امل�ستهدفةالربنامجم
جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عدد امل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

111414مهارات درا�سيةال�ستعداد للدرا�سة1

223434مهارات درا�سيةالتخطيط وتنظيم الوقت2

223737مهارات �سخ�سيةالتفكري الناقد3

336666مهارات تقنيةاخلرائط الذهنية4

334848مهارات درا�سيةالعرو�س التقدميية5

337373مهارات �سخ�سيةالعالقات العامة6

335656مهارات درا�سيةالقراءة ال�سريعة7

335757مهارات �سخ�سيةاملقابلة ال�سخ�سية8

335959مهارات بحثيةاإعداد وكتابة البحوث9

338282مهارات قياديةحل امل�سكالت واتخاذ القرارات10

111717مهارات قياديةمعايري تقييم البحوث العلمية11

336161مهارات اإداريةمهارات الت�سال12

112525مهارات اإداريةمهارات الإلقاء الناجح13

111717مهارات درا�سيةمهارات التفوق الدرا�سي14

336161مهارات �سخ�سيةمهارات اأعمال ال�سكرتارية15

337575مهارات �سخ�سيةالتاأثري والإقناع16
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املهارات امل�ستهدفةالربنامجم
جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عدد امل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

112424مهارات درا�سيةمهارات بناء فرق العمل17

18

الختبارات الإح�سائية 

البارامرتية والالبارامرتية 

spss با�ستخدام

111111مهارات بحثية

19
جتهيز البيانات للعمليات 

spss الإح�سائية با�ستخدام
111515مهارات بحثية

112020مهارات بحثيةت�سميم وتلخي�س الأبحاث20

112323مهارات بحثيةمعايري تقييم البحوث العلمية21

111818مهارات بحثيةمهارات العر�س والإلقاء22

39504480687893املجموع

44

806

87 عدد املتدربات 

عدد املتدربني 

عدد الدورات 

بيان بالدورات التي نفذتها العمادة للطالب عام 1431/ 1432هـ
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6- برامج القيادات الشابة

جميع  يف  �سعود  امللك  جامعة  وطالبات  طالب  من  ال�سابة  القيادات  تدريبية،ا�ستهدفت  برنامج   )8( ونفذت  العمادة  نظمت 

الكليات، بواقع )11( دورة تدريبية،  لعدد )28( طالبًا، و)30( طالبة.

املهارات امل�ستهدفةالربنامجم
جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عدد امل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

11232750مهارات قياديةمقدمة عن الربنامج1

11242852مهارات قياديةالقائد املبدع2

11262753مهارات قياديةا�سرتاتيجيات اإدارة الذات3

4

اأ�سا�سيات الإدارة ووظائف 

املدير

112182745مهارات قيادية

11182240مهارات قياديةالتفكري ال�سرتاتيجي5

112231942مهارات قياديةالذكاء العاطفي6

111818مهارات قياديةمهارات الت�سال7

112282048مهارات قياديةالقيادة مفهوم واأركان8

43411178170348املجموع

11

178

170 عدد املتدربات 

عدد املتدربني 

عدد الدورات 

بيان بالدورات التي نفذتها العمادة للقيادات ال�سابة عام 1431/ 1432هـ
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7- برامج نفذتها جامعة الملك سعود لبعض الجامعات سعودية

نفذت العمادة )2( برناجمني تدريبيني، ا�ستهدفا اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س يف جامعة جنران، وح�سر فعالياتها )61( 

م�ساركًا.

الربنامجم

اجلهة 

امل�ستفيدة

جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عدد امل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

113030اإدارة اأداء املروؤو�سني1

113131حل امل�سكالت واتخاذ القرارات2

226161املجموع

2

61 عدد املتدربني 

عدد الدورات 

بيان بالدورات التي نفذتها العمادة يف جامعة جنران عام 1431/ 1432هـ
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8-أنشطة أخرى نفذتها العمادة

الأول، وح�سر فعالياته )1700( م�سارك وم�ساركة.  الإداري  امللتقى  اأخرى، منها:  اأن�سطة  العمادة ونفذت )3( ثالثة  نظمت 

وور�سة عمل اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعليم والتعلم يف جامعة امللك �سعود )2011-2016( وح�سر فعالياتها )250( م�سارك وم�ساركة. 

وور�سة عمل اإتقان فن بحوث التعليم الطبي، وح�سر فعاليتها )51( م�سارك وم�ساركة.

الن�ساطم
عدد امل�ساركني

املجموع

ن�ساءرجال

10746261700امللتقى الإداري الأول1

442165ور�سة عمل اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعليم والتعلم يف جامعة امللك �سعود )2016-2011(2

302151ور�سة عمل اإتقان فن بحوث التعليم الطبي3

11486681816املجموع

عدد امل�ساركني يف الأن�سطة الأخرى التي نظمتها عمادة تطوير املهارات عام 1431/ 1432هـ

رجال

1148

%63

ن�ساء

668

%37





إحصائيات أنشطة العمادة لعام
1431/ 1432هـ
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بيان بالدورات حسب الفئة المستهدفة

املهارات امل�ستهدفةالفئة امل�ستهدفةم
جمموع عدد الدورات

الدورات

جمموع عدد امل�ساركني

امل�ساركني ن�ساءرجالم�سرتكةن�ساءرجال

1

اأع�ساء وع�سوات هيئة 

التدري�س

106584168167817553433جميع املهارات

1-1

اأع�ساء وع�سوات هيئة 

التدري�س اجلدد

1942326248310املهارات التدري�سية

2-1

اأع�ساء  وع�سوات هيئة 

التدري�س

املهارات التدري�سية 

والتقنية والبحثية 

وال�سخ�سية

7754131125216902942

3-1

التدريب اخلارجي 

)الدورات اخلارجية(

املهارات القيادية 

والتقنية والتدري�سية

145661783

999898املهارات التقنيةبرنامج ا�ست�سارة النظراء4-1

املوظفون واملوظفات2

املهارات والإدارية 

والوظيفية

961911521304322562

4384559842571241جميع املهاراتالطالب والطالبات عامة3

الطالب والطالبات 1-3

املهارات ال�سخ�سية 

والدرا�سية

3954480687893

43411178170348املهارات القياديةالقيادات ال�سابة2-3

4

القيادات الأكادميية 

والإدارية بجامعة جنران

226161املهارات القيادية

247858340485324447297املجموع
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عدد الدورات                                     عدد املتدربات                                    عدد املتدربني
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بيان بدورات عام 1431/ 1432هـ
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الدراسات واإلصدارات والمطبوعات

اأواًل: الدرا�سات :

اأجنزت  عمادة تطوير املهارات )7( �سبع درا�سات، هي:

اأهم الدرا�سات

حتديد الحتياجات التدريبية لأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود. 

حتديد الحتياجات التدريبية ملوظفي واإداري جامعة امللك �سعود.  

قيا�س ر�سا امل�ستفيدين عن الربامج التدريبية التي تنفذها عمادة تطوير املهارات ملن�سوبي جامعة امللك �سعود.

اأثر الربامج التي تقدمها عمادة تطوير املهارات على الأداء املهني لأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود من وجهة نظر الطالب 

اأثر الربامج التي تقدمها عمادة تطوير املهارات على الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود.

اأ�سباب عزوف اأع�ساء هيئة التدري�س عن امل�ساركة يف الدورات التدريبية. )حتت الدرا�سة( )حتت الدرا�سة(

اأثر برنامج اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد على اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س )درا�سة جتريبية( )حتت الدرا�سة(

ثانيًا: االإ�سدارات واملطبوعات:

اأ�سدرت عمادة تطوير املهارات عددًا من الإ�سدارات واملطبوعات، هي:

الكتابم

�سل�سلة املهارات التدري�سية )1( القيا�س والتقومي - اأ.د نزار العاين1

�سل�سلة املهارات التدري�سية )2( ت�سخم الدرجات املفهوم واحلدود واأ�ساليب املعاجلة - اأ.د نزار العاين2

�سل�سلة املهارات التدري�سية )3( اختبارات التح�سيل بني املقالية واملو�سوعية - اأ.د نزار العاين3

�سل�سلة املهارات التدري�سية )4( ت�سميم وبناء اخلارطة والفقرات الختبارية - اأ.د. نزار العاين4
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�سل�سلة املهارات التدري�سية )5( بناء املقرر الفعال - اأ.د لطيفة بنت �سالح ال�سمريي5

�سل�سلة املهارات التدري�سية )6( مهارات الإلقاء واملحادثة بالف�سحى- د. حممد بن حممود فجال6

كتيب الطالب اجلامعي )1( املذاكرة الفعالة- د. اإيهاب الببالوي7

كتيب الطالب اجلامعي )2( قلق الختبارات- د. اإيهاب الببالوي8

دليل الأ�ستاذ اجلامعي- نخبة من اخلرباء يف العمادة واجلامعة9

منح بحوث التعليم والتعلم- نخبة من اخلرباء الدوليني واملحليني10

كتاب امل�ستوى الأول ميكورو�سفت وورد- نخبة من اخلرباء يف العمادة واجلامعة11

كتاب امل�ستوى الأول ميكورو�سفت اإك�سل- نخبة من اخلرباء يف العمادة واجلامعة12

كتاب امل�ستوى الأول ميكورو�سفت بوربوينت- نخبة من اخلرباء يف العمادة واجلامعة13

جملة مهارات العدد الأول14

جملة مهارات العدد الثاين15

التقومي ال�سنوي مت�سمًنا برامج العمادة16

�سفحة اأ�سبوعية يف ر�سالة اجلامعة )تت�سمن مقالت العمادة وبراجمها التدريبية(17

خطة الربامج التدريبية لعام 1430/ 1431هـ18

خطة الربامج التدريبية لعام 1431/ 1432هـ19

خطة الربامج التدريبية لعام 1432/ 1433هـ20

مطوية: برنامج تهيئة اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد واإعدادهم.21

اإعداد اأكرث من 1000 بو�سرت.22
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ثالثًا: �سل�سلة ن�سائح يف التدري�س:

 اأعدت العمادة �سل�سلة ن�سائح يف التدري�س ومت توزيعها اإلكرتونًيا وورقًيا على اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س، وهي: 

 

�سل�سلة ن�سائح يف التدري�س اجلامعيم

ع�سو هيئة التدري�س يف الأ�سابيع الأوىل من بداية الف�سل1

ا�سرتاتيجيات �سهلة التطبيق يف التعلم الن�سط2

ا�سرتاتيجيات لو�سع اأ�سئلة الختبار3

التعامل مع ال�سلوكيات غري املرغوب فيها من بع�س الطالب يف القاعات التدري�سية4

ا�ستخدام الأ�سئلة ال�سفهية بفعالية يف التدري�س اجلامعي5

كيف جتهز خمطًطا للمقرر الدرا�سي؟6

ن�سائح لتجهيز �سرائح البوربوينت7

كيف جتهز خطة املحا�سرة؟8

ا�ستخدام م�ستويات التفكري العليا يف �سياغة اأ�سئلة المتحان9

كيف جتنب طالبك خطاأ الوقوع يف ال�سرقة العلمية؟10

اإر�سادات يف بناء جدول املوا�سفات11

اإر�سادات ل�سياغة اأ�سئلة الختيار من متعدد12

كيف اأتاأكد من ا�ستيعاب الطالب وفهمهم ملو�سوعات املحا�سرة؟13
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أربع  سنوات من العطاء واإلنجازات
يو�سح ال�سكل مدى التقدم الذي اأحرزته عمادة تطوير املهارات خالل الأربع �سنوات املا�سية
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