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اأ.د. عبد العزيز بن حممد العثمان

عميد تطوير املهارات

أصبح من المسلمات لدى الدول والمؤسسات أن التعليم والتعلم يعد من أبرز مجاالت السباق والمنافسة العالمية، 
وأن فرص التطور تأتي من إنجازات المؤسسات التعليمية وما تحققه من مخرجات فاعلة في التنمية والمجتمع.ومع 
إدراك الجميع ألهمية التعليم والتعلم إال أن االهتمام به متباين من مؤسسة إلى أخرى, فالمؤسسات التي تحكمها 
رؤى مستقبلية, وترغب في تحقيق نقلة نوعية, وتحرص على أن يكون لها إضافة معرفية ودور فاعل في المجتمع, 
أنشطتها وتطور مناهجها وترتقي  تنوع  العالمية  المؤسسات  تلك  أمثال  أن  نلحظ  التعليم عناية خاصة؛ ولهذا  تولي 
بمنسوبيها عن طريق التدريب والتأهيل, ونظراً لالهتمام المتزايد بالمعرفة والعلم ظهرت نظريات جديدة وأساليب وطرق 
مستحدثة في مجال التعليم والتعلم, وهذا يحتم العناية بعضو هيئة التدريس وتزويده بكل ما يستجد في العملية 

التعليمية, بهدف تهيئته ألداء ما يوكل إليه بكفاية عالية ومهنية احترافية.

وتعد جامعة الملك سعود إحدى الجامعات الرائدة التي تولي عضو هيئة التدريس عناية خاصة, فقد حرصت على أن 
يكون له دور فاعل في تطوير الجامعة وتحسين العملية التعليمية فيها, وتبنت مبدأ التنمية المستدامة والتعلم مدى 
الجامعة ورسالتها والوصول  الحياة, وركزت على تنمية قدرات منسوبيها وإثراء تجاربهم ليسهموا في تحقيق رؤية 
عملت  المهمة  هذه  وألداء  المهمة؛  بهذه  القيام  المهارات  تطوير  بعمادة  الجامعة  أناطت  وقد  العالمية.  إلى  بها 
البيئة المناسبة التي تتيح إحداث عملية التطوير لكل منسوبي الجامعة بصورة مستمرة وفق  العمادة على تهيئة 



انطلقت  وقد  الجامعة,  في  الحقيقية  االحتياجات  على  قائمة  تطويرية  خطة 
منسوبي  لكل  التطويرية  برامجها  خطة  بناء  في  المهارات  تطوير  عمادة 

من  م   2011/2010 الموافق  1432هـ   /1431 الدراسي  للعام  الجامعة 
احتياجاتهم الفعلية, وركزت فيها على خمس مهارات رئيسة تنتظم تحتها 

التدريسية،  )المهارات  هي:  المهارات  وتلك  المتنوعة،  التدريبية  البرامج 
التقنية، والمهارات الشخصية والذاتية،  البحثية، والمهارات  والمهارات 

عن  المهارات  تطوير  عمادة  وتسعى  واإلدارية(.  القيادية  المهارات 
الملك  جامعة  تصبح  أن  إلى  والمهارية  التطويرية  برامجها  طريق 

في  التطور  ومواكبة  التعليمي،  التميز  في  رائدة  سعود 
من  لتنتقل  الجامعة؛  في  والتعلم  التعليم  وسائل 

المهارات  تنمية  طريق  عن  اإلبداعية،  إلى  التقليدية 
التدريس,  هيئة  ألعضاء  والوظيفية  الذاتية  والقدرات 
وهذا  وتطويره،  لديهم  والتميز  اإلبداع  واكتشاف 
في  وناضج  وجاد  جذري  تغيير  إحداث  إلى  يؤدي 

العملية التعليمية، لقد أصبح التدريب اليوم وسيلة 
للتنمية  وطريًقا  المعرفية  للتنمية  ومفتاًحا  للتطوير 

المتكاملة، واستثماًرا أمثل لرأس المال البشري، وعملية 
عن  أهدافهم،  تحقيق  نحو  جامعتنا  لمنسوبي  إرشاد 

بما  الخبرات،  واكتساب  والمعارف،  اآلراء،  تبادل  طريق 
يجعل منه عضًوا فاعاًل ومؤثًرا يسهم في تطوير قدراته 

المكان  في  ووضعها  بجامعتنا  االرتقاء  في  والمشاركة 
وباهلل  المرموقة.هذا  العالمية  الجامعات  بين  تستحقه  الذي 

التوفيق والسداد،،،
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عمادة تطوير المهارات
إنجاز متميز .. والتزام بالتطوير
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أنشئت عمادة تطوير المهارات في تاريخ 2007/11/22م بعد موافقة خادم الحرمين 
التعليم  رئيس مجلس  الوزراء  رئيس مجلس  العزيز  الملك عبد اهلل بن عبد  الشريفين 
التعليم  مجلس  قرار  على  1428/11/22هـ  وتاريخ  ب(  10093/م   ( برقم  العالي 
العالي برقم )1428/46/28( وتاريخ 1428/6/2هـ القاضي بالموافقة على إنشاء 

عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود. 

أن تكون صرًحا رائًدا ومتميًزا يقدم خدمات 
متكاملة لتطوير مهارات منتسبي جامعة 
التدريس،  هيئة  أعضاء  سعود  الملك 
والمحاضريـــن، والمعيديــــن، والــطـــــالب، 
األكاديمـيـــــة  الـقـيـــــــادات  إلـــى  إضافــة 
واإلدارية، ومنسوبي الجامعة من إداريين، 

وفنييــن.

هيئــــة  أعـضاء  مهــارات  تطــوير 
التدريـس، والمحاضريـن، والمعيدين، 
والطـــالب، والقيــادات األكاديمـيــــة 
واإلداريــــــة، وكــافـــــة منسوبـــــي 
الجامعة من اإلداريين، والفنييــن، بما 
يضمن تحقيق أعلى مستويات التقدم 

والتميز واإلبداع.

رسالتنارؤيتنا

النشأة

مقدمة عن العمادة
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قيمنا

تلتزم عمادة تطوير املهارات مبنظومة من القيم التي ت�سكل مرجعية لها يف منهجيتها واأعمالها وم�سريتها 

ا منها على و�سول جامعة امللك �سعود اإىل العاملية، واإمياًنا منها باأن هذه القيم جزء من هويتنا واأخالقنا،  حر�سً

واأنها تنبع من اأهدافنا ومتثل ثقافتنا، وتعد منارات تر�سدنا يف اأعمالنا، وت�سهم يف حتقيق روؤيتنا ور�سالتنا، 

فمن قيمنا:

اإلخالص
واإلتقان

المبادرة 
والريادة

االبتكار 
واإلبداع

اإلنجاز 
المتميز

المسؤولية 
والمشاركة

احترافية 
األداء

التدري�ص،  هيئة  لأع�ساء  املهنية  للقدرات  امل�ستمر  الذاتي  التطوير  مفاهيم  املهارات  تطوير  عمادة  تتبنى 

والفنيني، وتطوير  الإداريني،  وملن�سوبي اجلامعة من  والإدارية،  الأكادميية  والقيادات  واملعيدين،  واملحا�سرين، 

مهارات الطالب؛ بهدف حت�سني جودة التعليم 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:

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

يحقق التميز يف العملية الأكادميية والإدارية.

ر�سم الإ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية الالزمة لرفع مهارات اأع�ساء هيئة التدري�ص؛ مبا يحقق التميز والإبداع   )2

يف التعلم والتدري�ص.

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

تنمية قدرات اأع�ساء هيئة التدري�ص 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

أهدافنا
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وبراجمها،  اأن�سطتها،  وبناء  اأهدافها،  ت�سهم يف حتقيق  التي  الإ�سرتاتيجيات  املهارات جمموعة من  تتبنى عمادة تطوير 

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

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

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

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

اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة(.

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

الثالث من اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة(.

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

الإ�سرتاتيجية للجامعة(. 

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

اخلام�ص وال�سابع من اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة(. 

الأكادميية  واملمار�سات  التدري�ص اجلامعي،  والعاملي يف جمال تطوير  الإقليمي  التميز  دعم م�سرية اجلامعة نحو   )6

)الهدف الأول باخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة(.

األهداف اإلستراتيجية
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ر العمادة كل اإمكانياتها الب�سرية واملادية والفنية من اأجل حتقيق اأهدافها معتمدة على خرباتها وخربائها، وكل ما  ُت�سِخّ

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

اإجراء الدرا�سات والبحوث لتحديد احلاجات التدريبية لتنمية مهارات الفئات امل�ستهدفة ملن�سوبي اجلامعة.  

ت�سميم وتنظيم وتنفيذ الربامج التطويرية والدورات التدريبية الالزمة لتنمية مهارات من�سوبي اجلامعة.  

عقد ور�ص العمل، واإقامة الندوات، وامللتقيات، واملحا�سرات، وحلقات النقا�ص.  

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

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

و�سع برامج واآليات خا�سة مبنح اجلوائز واحلوافز، وتكرمي املبدعني واملتميزين لكافة الفئات امل�ستهدفة.  

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

تنظيم برامج التعاون وال�سراكة مع  اجلهات الدولية ذات الخت�سا�ص يف تطوير املهارات، وحتقيق اجلودة النوعية يف   

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

تنظيم وتنفيذ برامج زيارات علمية خا�سة باأع�ساء هيئة التدري�ص اإىل اجلامعات الإقليمية والدولية.  

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

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

اإعداد واإ�سدار املطبوعات التي ت�سهم يف تنمية مهارات الفئات امل�ستهدفة كالن�سرات، والكتيبات العلمية، واملطويات، والأدلة.  

مراجعة الربامج التي تقدمها العمادة ملن�سوبي اجلامعة.  

تقييم الربامج التي تقدمها العمادة ملن�سوبي اجلامعة، وقيا�ص مدى فاعليتها.  

وسائلنا لتحقيق األهداف اإلستراتيجية
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اأع�ضاء هيئة التدري�س، واملحا�ضرون، واملعيدون

القيادات الأكادميية والإدارية 

من�ضوبو اجلامعة من الإداريني والفنيني

طـــــــــــالب وطــالــبــــــــات الــــجــامـــعـــــة

الفئات المستهدفة
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مــــــهـــــــــــــــارات الـــتـــدريــــــــــ�س

مهارات البحث العلمي

املــــهـــــــــــــــــــــارات التــقـــــنيــــــــة

املــــهـــــــــــــــــــارات الـــ�ضــخـ�ضــيـــــــــة

املهارات القيادية والإدارية

املهارات الدرا�ضية والتوظيفية للطالب

المهارات المستهدفة
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1
ملخص تنفيذي

إنجازات العمادة في العام الدراسي 1432/ 1433هـ
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اإجنازات العمادة يف العام الدرا�سي 1432/ 1433هـ

جميع منسوبي الجامعة:

هيئة  اأع�ساء  من  �سعود  امللك  جامعة  من�سوبي  جميع   1433/1432 اجلامعي  للعام  الهارات  تطوير  عمادة  اأن�سطة  �سملت 

تدري�ص وقيادات اأكادميية واإدارية واإداريني وفنيني وحما�سرين ومعيدين وطالب. وكما يت�سح من ال�سكل التايل و�سل عدد الدورات 

التدريبية الداخلية )دون امللتقيات اأو املعر�ص املتنقل بالكليات( اإىل 311 دورة تدريبية متثل يف جمموعها 661 يوميًا تدريبيا اإ�ستفاد 

منها 6369 من من�سوبي اجلامعة جلميع الفئات. 

وباحت�ساب اأعداد امل�ساركني يف امللتقيات ال�سنوية )امللتقى ال�سنوي الأول للتدري�ص اجلامعي ( والدورة التاأ�سي�سية اخلام�سة 

امل�ساركني بجميع فعاليات  اأعداد  ال�سيف ي�سح  التي تقام يف ف�سل  والدورات اخلارجية  التدري�ص اجلدد  اأع�ساء هيئة  لربنامج 

واأن�سطة العمادة الداخلية واخلارجية على النحو التايل:
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الن�شاط / الفعاليةم
عدد امل�شاركني

�إجمايل
�ضيداترجال

384125286369الدورات الداخلية بجامعة امللك �سعود1

7035105الدورات اخلارجية )خارج اململكة(2

5616341195امللتقى ال�سنوي الأول للتدري�ص اجلامعي3

28218300الدورة التاأ�سي�سية اخلام�سة لهيئة التدري�ص اجلدد4

13243175اللقاء التعريفي لربنامج ال�سهادة املهنية للتدري�ص5

488632588144اإجمايل عام

وكما يت�سح من ال�سكل التايل فاإن عدد الدورات التدريبية التي تنفذ بالق�سم الرجايل )الدرعية( تزيد عن تلك التي تنفذ 

بالق�سم الن�سائي وذلك يتنا�سب اإىل حد كبري مع اأعدداد اع�ساء وع�سوات هيئة التدري�ص باجلامعة وكذلك اأعداد الإداريني. 
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للمتدرب(  على م�ستوى  وامل�ساركات )بفر�ص ح�سور دورة واحدة  للم�ساركني  تدريبية  �ساعات  اأقل عدد  اأما عن متو�سط 

اجلامعة فلم تكن هناك اإختالفات وا�سحة بالرغم من زيادته قلياًل يف الرجال عن ال�سيدات كما هو مو�سح من ال�سكل التايل:
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اإهتمام  جل  ميثل  ما  وهو  التدري�ص  هيئة  وع�سوات  لأع�ساء  التدريبية  الدورات  عدد  اإجمايل  من  الأكرب  الن�سيب  وكان 

العمادة حيث بلغ عدد الدورات )123( دورة بن�سبة متثل 40% من اإجمايل عدد الدورات التي قدمتها العمادة خالل العام اجلامعي 

1433/1432 كما هو مبني يف ال�سكلني التاليني. 
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وباإ�سافة اأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد جند اأن الن�سبة ت�سل اإىل 48% اأي ما يقرب من ن�سف عدد الدورات التدريبية التي 

قدمتها العمادة خالل هذا العام وهو ما �سوف يو�سح تف�سياًل عند احلديث عن برامج اأع�ساء هيئة التدري�ص.  
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ميثل اأع�ساء هيئة التدري�ص والإداريني اأعلى ن�سب م�ساركة بني جميع من�سوبي اجلامعة يف الدورات التدريبية التي تقدمها 

العمادة على الإطالق. حيث متثل الأوىل 38% والثانية 23% )اأي ما يقرب من ثلثي امل�ساركني ( يف جميع دورات العمادة.
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يبلغ متو�سط عدد �ساعات التدريب لكل من القياديني والإداريني وال�سكرتارية والفنيني اأعلى معدلتها بني جميع امل�ساركني 

يف دورات العمادة. 
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يو�سح ال�سكل ال�سابق اإرتفاع عدد الأيام  التدريبية اإىل اأق�سى قيمة لها يف دورات الإداريني فهي ترتاوح يف املتو�سط ثالثة 

اأيام لكل دورة تدريبية يف حني اأنها يوم ون�سف يف املتو�سط لكل دورة من دورات اأع�ساء هيئة التدري�ص. 
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يو�سح ال�سكل ال�سابق م�ساركة اأكرب عدد من من�سوبي اجلامعة يف دورات تنمية املهارات الإدارية يليها دورات تنمية مهارات 

التعليم والتعلم ثم املهارات البحثية. وبطبيعة احلال فاإن ذلك يعك�ص اإهتمام من�سوبي اجلامعة وحاجاتهم التدريبية.
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يالحظ اإنفخا�ص متو�سط عدد �ساعات التدريب لأع�ساء هيئة التدري�ص امل�ساركني بدورات التعليم والتعلم ومهارات البحث 

العلمي، وذلك لإنخفا�ص عدد �ساعات التدريب للدورة والتي غالبا ل تزيد عن يومني، ويف كثري من الأحيان تكون يومًا واحداً.  
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رجال:
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سيدات:

يالحظ وجود ت�سابه اإىل حد كبري يف اإجتاه Trend البيانات اخلا�سة بالدورات التدريبية لل�سيدات مع الرجال من حيث 

تزايد اأعداد املتدربات يف برامج املهارات الإدارية ومتو�سط عدد �ساعات التدريب وعدد الدورات التي طرحت مع اإختالف القيم.
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حتتل دورات الإدارة والتعليم والتعلم والبحث العلمي اأكرب عدد من امل�ساركات لل�سيدات خالل العام اجلامعي 1433/1432 

كم هو وا�سح من ال�سكال ال�سابق
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اأكرب متو�سط لعدد امل�ساركات بالدورات التدريبية )�سيدات( فكان من ن�سيب الدورات الإدارية والبحث العلمي  اأما عن 

واحلا�سب الأيل )التقنية( واملهارات ال�سخ�سية )تنمية الذات(.
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2
أنشطة أعضاء هيئة التدريس
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اأن�سطة اأع�ساء هيئة التدري�س

ت�سمل اأن�سطة اع�ساء هيئة التدري�ص العديد من الدورات التدريبية املتنوعة يف جمالت:

التعليم والتعلم  -

البحث العلمي   -

تقنية التعليم  -

القيادة الأكادميية  -

جودة التعليم  -

تنمية الذات )املهارات ال�سخ�سية(  -

هذا بالإ�سافة اإىل بع�ص الربامج النوعية التي مت تد�سينها العام املا�سي ومنها:

1.  ال�سهادة املهنية يف التدري�ص اجلامعي

2.  اإ�ست�سارة النظراء

3.  منح بحوث تطوير التدري�ص 

4.  برنامج اأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد )قبل خم�ص �سنوات(

5.  برامج التدريب اخلارجي التي تعقد بال�سيف من كل عام )قبل اأربعة �سنوات(

و�سيتم التعر�ص لتلك الأن�سطة والفعاليات مبزيد من التف�سيل خالل هذا التقرير.

23 في البدي أف
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الدورات الداخلية لأع�ساء هيئة التدري�س

املهارات  العديد من  التدري�ص تغطي  التدريبية لأع�ساء هيئة  الدورات  املهارات جمموعة متنوعة من  تقدم عمادة تطوير 

املطلوبة ملمار�سات التدري�ص والتي ت�سمل ما يلي على �سبيل املثال ولي�ص احل�سر:

كما تبني اجلداول التالية الدورات التدريبية لتنمية املهارات املختلفة والتي ح�سرها اأع�ساء هيئة التدري�ص من ال�سيدات 

والرجال واأعداد الـح�سور خالل العام اجلامعي 1433/1432.

دورات تنمية المهارات اإلدارية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

2

�ضيداترجال

47

02047

23 في البدي أف
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 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1تنمية مهارات الأخ�سائيات 1

1مهارات التخطيط ال�سرتاتيجي2

دورات تنمية مهارات البحث العلمي:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�سيداترجال

9

�سيداترجال

136

454987

 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

2الن�سر العلمي يف الدوريات العاملية1

2برجميات تبويب املراجع2

3spss 1ا�سا�سيات الح�ساء وجتهيز البيانات ا�ستخدام

4spss 1الختبارات الإح�سائية البارامرتية والالبارامرتية با�ستخدام برنامج

1البحث يف قواعد البيانات واملكتبات الرقمية 5

6spss  1جتهيز البيانات للعمليات الإح�سائية

1كتابة مقرتحات امل�سروعات واملنح البحثية7
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دورات تنمية مهارات التعليم والتعلم:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�سيداترجال

91

�سيداترجال

1649 

5041796853

 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1Concept   mapping1

2Course design1

3Effective teaching1

4Engaging Students in Discussion and Group Activities1

5Improving student>s critical skills for life2

6Inspiring your students for life –long learning1

7Mentoring - getting the most from your academic role1

8Using testing grading feedback to enhance student learning1

2ا�سرتاتيجيات التدري�ص الداعمة للتفكري الناقد9

1الإ�سراف  العلمي على طالب الدرا�سات العليا10

5التدري�ص اجلامعي الفعال11

6التدري�ص القائم على البحوث والتخ�س�سات الرتبوية12

5التدري�ص امل�سغر13

1التعلم التعاوين14
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2التعلم املبنى على الرباهني15

3التعلم املبنى على حل امل�سكالت16

6التغذية الراجعة اداة لتعلم اف�سل17

2املنهج اجلامعي وتعزيز مهارات التوظيف18

1التقييم يف التعليم الطبي  )مونا�ص(19

6بيئة التعلم المنه واملريحة20

6ت�سميم وبناء املقرر الدرا�سي21

6تطوير ملف التدري�ص22

7تقومي خمرجات التعلم 23

2تكامل خمرجات البحث العلمي مع التدري�ص اجلامعي24

1تكليفات برنامج ال�سهادة املهنيه يف التدري�ص اجلامعي25

6دعم تعلم الطالب26

5كفايات التدري�ص الحرتايف27

1مهارات �سياغة الأ�سئلة وبناء الختبارات 28

2نظام روبرك لتقيم الطالب29

6نظريات التعلم30

دورات تنمية مهارات التقنية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�سيداترجال

17 

�سيداترجال

248

89104144
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 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

6دمج التقنيه يف التدري�ص اجلامعي الفعال1

2Assessment in blackboard2

3Blended learning Application in blackboard4

4E- technologies for learning2

5The use of image in teaching1

1ت�سميم واإدارة املواقع اللكرتونية6

دورات تنمية المهارات الشخصية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�سيداترجال

4 

�سيداترجال

45 

31369

 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1النقد وتقييم الآخرين مل�ست�ساري النظراء1

2مهارات ادارة الوقت2

1بناء واإدارة فرق العمل 3

ثلث  يعادل تقريبًا  التدريبية ما  للدورات  – �سيدات(  التدري�ص )رجال  اأع�ساء هيئة  التايل، ميثل ح�سور  ال�سكل  وكما يف 

)2131( اإجمايل عدد امل�ساركني )6369(  يف جميع الدورات الداخلية التي قدمتها عمادة تطوير املهارات خالل العام 1433/1432 
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مما يعك�ص توجه العمادة نحو الإهتمام ال�سديد بتنمية قدرات اأع�ساء هيئة التدري�ص.  

اأع�ساء هيئة التدري�ص لدورات التعليم والتعلم  اأن عدد الدورات التدريبية واأعداد امل�ساركني من  يو�سح ال�سكلني التاليني 

وتقنية التعليم كانت الأكرث تكرارا مقارنة بباقي الدورات التدريبية. 
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كما يف ال�سكل ال�سابق يرجع اإنخفا�ص متو�سط عدد �ساعات التدريب / ع�سو هيئة تدري�ص يف دورات التعليم والتعلم اإىل 

اإنخفا�ص عدد �ساعات الدورات يف حوايل 70 من الأحيان لتكون يوما واحدا يف حني اأن دورات تنمية املهارات الإدارية والتقنية تكون 

بني يومني اإىل ثالث اأمي يف كل الأحيان.

جانب من اأحد الدورات التدريبية يف تنمية املهارات ال�سخ�سية )تنمية الذات( لأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة. 
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الرجال  التدري�ص من  هيئة  لأع�ساء  قدم  ما  بني  التدريبية يف جممعها  الدورات  اأعداد  تقارب  التايل  ال�سكل  يالحظ من 

وال�سيدات. 
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يت�سح اأن لكليات الرتبية والأداب والعلوم وال�سيدلة واحلا�سب وتقنية املعلومات والطبية التطبيقية والدرا�سات التطبيقية 

الن�سيب الأكرب من ح�سور ع�سوات هيئة التدري�ص بها لدورات العمادة خالل العام 1433/1432. 
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يو�سح ال�سكل ال�سابق م�ساركات اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين ينتمون للعمادات امل�ساندة يف الدورات التدريبية التي تقيمها 

العمادة، وهي تو�سح اأعلى ن�سب م�ساركة لكل من عمادت تطوير املهارات وال�سنة التح�سريية ومركز الدرا�سات اجلامعية بعلي�سة.  

طرح الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس:

يتم طرح جميع الدورات التدريبية لأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�ص على موقع العمادة وكذلك اإر�سالها بالربيد الإلكرتوين 

KSU STAFF ويو�سح اجلدول التايل اأحد اأ�سكال اجلداول املعلنة على ال�سفحة الإلكرتونية للعمادة.
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برنامج أعضاء هيئة التدريس الجدد

هذا وقد اإ�ستمر برنامج اأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد للعام اخلام�ص على التوايل وقد ح�سل يف هذا العام على الإعرتاف 

من اجلمعية الربيطانية لتطوير التعليم وتنمية اأع�ساء هيئة التدري�ص SEDA والذي يعطي للربنامج قوة واإعرتاف دويل، ويحق 

 Teaching, Learning and ـ  بــ  ي�سمى  ملا  واإجادته  باإجتيازه  الهيئة  تلك  من  �سهادة  على  احل�سول  الربنامج  هذا  يجتاز  ملن 

Assessment PDF Award
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يو�سح اجلدول التايل اأعداد الدورات التدريبة التي عقدت لأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد يف مهارات التعليم والتعلم خالل 

العام اجلامعي 1433/1432 

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�سيداترجال

26 

�سيداترجال

296 

20620690

 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

9التدري�ص امل�سغر1

6ت�سميم وبناء املقرر الدرا�سي2

4تقومي خمرجات التعلم3

7مهارات التدري�ص اجلامعي الفعال4
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يو�سح ال�سكل التايل عدد الدورات التدريبية وعدد ال�ساعات وامل�ساركني من الرجال وال�سيدات لدورات برنامج اأع�ساء هيئة 

التدري�ص اجلدد خالل العام اخلام�ص له. 
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يت�سح من ال�سكل ال�سابق زيادة اأعداد اأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد امل�ساركني مبا يعادل ثالث اأمثال العدد من ال�سيدات. 

البرامج الخارجية ألعضاء هيئة التدريس

�لربنامج 
عدد امل�شاركني 

�إجمايل 
�ضيدات رجال 

21425جامعة اأوبرن – اآلباما – الوليات املتحدة 

26- 26جامعة كوين مارجريت – اململكة املتحدة 

1818- جامعة كوين مارجريت – اململكة املتحدة  

15823جامعة �سنغافورة الوطنية - �سنغافورة 

3- 3جامعة داندي – اململكة املتحدة - تعليم طبي 

527جامعة داندى – اململكة املتحدة - قيادات  

33- جامعة هارفارد – قيادات ن�سائية 

7035105اإجمايل عام 
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بلغت دورات التعليم والتعلم تقريبا ثلثي الدورات التي مت تنفيذها خارجيا خالل هذا العام وذلك لكي تخدم الدورات التي 

تقدم بربنامج ال�سهادة املهنية بجامعة امللك �سعود وحتت�سب لأع�ساء هيئة التدري�ص امل�سجلني بالربنامج اأو يرغبون يف ت�سجيله. 



57
Fifth Annual Report

كما بلغ اأي�سا عدد اأع�ساء هيئة التدري�ص امل�ساركني بدورات التعليم والتعلم اخلارجية تقريبا ثلثي امل�ساركني بجميع الدورات 

كما هو وا�سح من ال�سكل ال�سابق.
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الملتقيات التعليمية

اأقامت عمادة تطوير املهارات امللتقى ال�سنوي الأول للتدري�ص اجلامعي والذي حظي باإقبال كبري من اأع�ساء هيئة التدري�ص 

�سواء من داخل اجلامعة اأو من خارجها ، ويعترب هذا امللتقى مبادرة جديدة من العمادة ت�ساف اإىل جانب الدورات التدريبية وور�ص 

العمل التي تقدم ب�سكل دوري ومنتظم. وتنوي العمادة تقدمي امللتقى ب�سكل �سنوي حتت عنوات امللتقى ال�سنوي للتدري�ص اجلامعي، 

على اأن يهتم امللتقى كل عام باأحد املو�سوعات الهامة التي تتناول ق�سايا التعليم والتعلم اجلامعي، وقد تناول امللتقى للعام الأول 

)1433/1432( مبو�سوع التدري�ص اجلامعي الفعال وكان �سعار امللتقى “نحو تدري�ص جامعي اأف�سل”.  

ثم اأقيمت جمموعة من ور�ص العمل على هام�ص امللتقى ملن�سوبي اجلامعة من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اليومني الأخريين من 

امللتقى. وكان عدد الـح�ضور بتلك الور�س كالآتي:

  Effective teaching   14 يف ور�سة  -

  course design   27 يف ور�سة  -

 Improving students critical skills for life   28 يف ور�سة  -

وكان امللتقى ناجحا ب�سكل عام وجتربة جيدة للعمادة وقد اأو�سى امل�ساركون ببع�ص املقرتحات الهامة للتطوير وحت�سني الأداء 

لالأعوام التالية ومنها.

1.  و�سع الباجات على الطاولة ح�سب ترتيب الأ�سماء باحلروف الأبجدية منعا للزحام وحتى يتم ت�سليمها ب�سرعة للم�ساركني 

دون بحث على الطاولة.

2.  التاأكيد على جودة الأجهزة عموما وخا�سة اأجهزة النقل والرتجمة.

3.  �سبط نظام الت�سجيل للم�ساركني ب�سكل اأف�سل.

4.  يلزم زيادة التن�سيق مع �سيانة اجلامعة خا�سة يف امللتقيات العامة.

5.  يف�سل اختيار مدربني اأجانب لهم خربة  �سابقة باململكة اأو جامعة امللك �سعود.
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 ويو�سح اجلدول التايل عدد امللتقيات التي عقدتها عمادة تطوير املهارات خالل لعام اجلامعي 1433/1432.

�إجمايل�شيداترجالالأياماإ�شم الفعاليةم

25616341195امللتقى ال�سنوي الأول للتدري�ص اجلامعي1

228218300الدورة التاأ�سي�سية اخلام�سة لربنامج تهيئة اع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد2

113243175اللقاء التعريفي بربنامج ال�سهادة املهنية يف التدري�ص3

59756951670اإجمايل 

كما تو�سح ال�سورة التالية جانب من الـح�سور للملتقى ال�سنوي الأول للتدري�ص اجلامعي 
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جانب من اأحد املحا�سرات التي األقيت خالل امللتقى العلمي خلبري الربيطاين الدكتور ديفيد هاي.
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المعرض المتنقل داخل الكليات

اأيام بغر�ص  اإىل ثالث  اأقامت عمادة تطوير املهارات معر�سا متنقال بني كليات اجلامعة املختلفة ملدد ترتاوح بني يومني 

التعريف باأن�سطة العمادة ومبادراتها املختلفة لأع�ساء هيئة التدري�ص داخل. كما �سمل ي�سا املعر�ص عر�سا لكافة اإ�سدارات عمادة 

تطوير املهارات، وقدمت جميعها يف �سكل هدايا لأع�ساء هيئة التدري�ص بالكليات للتعرف عن قرب �سديد على كل ما اأنتجته العمادة 

من مادة علمية تتعلق بالتطوير املهني ملهنة التدري�ص اجلامعي. وقد ح�سر اإفتتاح املعر�ص �سعادة عميد تطوير املهارات و�سعادة 

عمداء ووكالء الكليات يف وجود جمع من اأع�ساء هيئة التدري�ص. ويعك�ص ال�سكل التايل الكليات التي مت اإقامة املعر�ص بها وعدد 

اأيام العر�ص. 
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�سورة تو�سح اإقبال اأع�ساء هيئة التدري�ص على املعر�ص املتنقل لعمادة تطوير املهارات يف اأحد كليات اجلامعة
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يت�سح من ال�سكل ال�سابق الإقبال الكبري الأع�ساء هيئة التدري�ص من كليات الأداب والرتبية واللغات والرتجمة على املعر�ص 

املتنقل الذي اأقامته العمادة يف تلك الكليات.
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الشهادة المهنية في التدريس الجامعي

بربنامج  الت�سجيل  يف  والأاب  الرتبية  كليتي  من  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اإقبال  يف  وا�سحة  زيادة  التايل  ال�سكل  من  يت�سح 

ال�سهادة املهنية يف التدري�ص اجلامعي، ويليهما يف الرتتيب كليات العلوم والطب الب�سري والعلوم الطبية التطبيقية. 



67
Fifth Annual Report

تو�سح تلك ال�سورة جانب من اللقاء التعريفي لربنامج ال�سهادة املهنية يف التدري�ص اجلامعي بجامعة امللك �سعود. 
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الرجال  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  بني  املهنية  ال�سهادة  لربنامج  الت�سجيل  متقاربة يف  ن�سب  وجود  ال�سابق  ال�سكل  من  يت�سح 

وال�سيدات. 
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التي يحتاجها  الهامة  املعلومات  والذي يحتوي على كل  الربنامج  توزيع كتيب  مت 

ع�سو هيئة التدري�ص لالإنخراط يف الربنامج واإمتام التلكيفات املطلوبة. 

ال�سكل التايل يو�سح زيادة اإقبال اأع�ساء هيئة التدري�ص من من�سوبي م�سار الكليات 

التطبيقية  الكليات  من�سوبي  يليهم  املهنية،  ال�سهادة  بربنامج  الت�سجيل  على  الإن�سانية 

وال�سحية بن�سب مت�ساوية تقريبَا. 

يو�سح ال�سكل التايل زيادة ن�سبة الأ�ساتذة امل�ساعدين ب�سكل كبري مقارنة بالأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساركني امل�سجلني بربنامج 

ال�سهادة املهنية يف التدري�ص اجلامعي خالل العام ال1433/1432.
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تو�سح ال�سورة التالية ال�سفحة الأمامية ملوقع برنامج ال�سهادة املهنية على نظام اإدارة لتعلم )البالك بورد(. 
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ملخ�س حلركة امل�ضاركني بربنامج ال�ضهادة املهنية يف التدري�س اجلامعي على نظام اإدارة التعلم )البالك بورد(

26572اإجمايل عدد مرات دخول امل�شاركني على نظام اإدارة التعلم 

15783عدد مرات الدخول على منطقة املحتوى بالنظام 

8602عدد مرات امل�ساركة يف مو�سوعات املنتدى بالنظام 

30عدد طلبات م�ساهدة التدري�ص التي رفعت على النظام 

152عدد م�ساهدات التدري�ص التي اأجريت هذا العام من خالل ال�سهادة املهنية

308عدد ر�سائل الربيد الإلكرتوين التي مت اإر�سالها واإ�ستقبالها من خالل النظام

673عدد امل�ساركات داخل املجموعات على نظام البالك بورد 

40عدد ملخ�سات اأوراق العمل التي رفعت على النظام 

36عدد اأوراق العمل التي رفعت على النظام قبل املوعد املحدد 

31عدد ملفات التدري�ص التي رفعت على النظام 

33عدد امل�ساركني الذين قدموا كافة التكليفات املطلوبة يف املوعد املحدد 

20 - 25عدد امل�ساركني املتوقع اإنهائهم للربنامج يف دورته الأوىل )اأكتوبر 2012( 
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تتبع حلركة اأداء وعمل امل�ساركني بربنامج ال�سهادة املهنية على مدار اليوم )خالل 24 �ساعة( وذلك كمتو�سط عام لعملهم 

على نظام اإدارة التعلم خالل الفرتة من منت�سف اأبريل 2012 وحتى اأول اأكتوبر 2012. 
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برنامج منح تطوير التدريس والتعلم

يو�سح ال�سكل التايل توزيع اأع�ساء هيئة التدري�ص لذين تقدموا للح�سول على منح بحوث تطوير التدري�ص والتعلم من عمادة 

تطوير املهارات. ويت�سح زيادة الأعداد املقدمة من كليات الأداب والرتبية والهند�سة ب�سكل كبري مقارنة بباقي كليات اجلامعة. 
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كما يت�سح من ال�سكل التايل ح�سول من�سوبي الكليات الإن�سانية على حوايل 50% من جملة البحوث املقدمة ملنح التطوير 

مقارنة بباقي امل�سارات العلمية الأخرى. 

يو�سح ال�سكل التايل اأعداد البحوث التي قدمت واملطابق منها لل�سروط والذي مت حتكيمه )139( وبالنهاية البحوث املقبولة 

للتمويل ح�سب قرار جلان املحكمني.

 

اإجمايل البحوث 

املقدمة

البحوث

املحكمة

البحوث

املقبولة
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برنامج استشارة النظراء

يو�سح ال�سكل التايل زيادة اأعداد النظراء امل�ست�سارين من الأ�ساتذة امل�ساعدين مقارنة بقرنائهم من الأ�ساتذة امل�ساركني والأ�ساتذة.
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التوزيع الن�سبي للنظراء امل�ست�سارين املعتمدين يف التدري�ص اجلامعي ح�سب م�سار التخ�س�ص
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3
أنشطة اإلداريين والفنيين
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دورات اإلداريين

المهارات اإلدارية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

38 

�ضيداترجال

1010

2513616394

 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1ا�سرتاتيجيات اجلودة والتح�سني امل�ستمر1

1الإدارة احلديثة للموارد الب�سرية2

1التخطيط ال�سرتاتيجي3

2التميز يف الت�سالت الإدارية4

3التميز يف خدمة العمالء5

3الثقافة التنظيمية ودورها يف حتقيق روؤية اجلامعة6

1ال�سكرتارية اللكرتونية7

2اإعداد من�سقة اجلداول والت�سجيل يف الأق�سام8

1اإدارة النزاع يف بيئة العمل9

1بناء واإدارة فرق العمل10

1تنظيم واإدارة الجتماعات الفعالة11

5حل امل�سكالت واتخاذ القرارات12

2فن التعامل مع �سكاوي واعرتا�سات العمالء13
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4قيم و اأخالقيات العمل14

1مهارات الجناز والإنتاجية15

3مهارات التعامل يف بيئة العمل16

4مهارات التعامل مع �سغوط العمل17

2مهارات الكتابة الدارية18

المهارات التقنية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

2 

�ضيداترجال

42 

20420

وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1out look  1برنامج

2Power Point  1برنامج

المهارات الشخصية )تنمية الذات(:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

14 

�ضيداترجال

363

77196167
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 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

4ا�سرتاتيجيات تطوير الذات1

2حتفيز الذات والآخرين2

2مهارات الت�سال الفعال3

4مهارات الإقناع والتاأثري4

1مهارات اإدارة العالقات الن�سانيه5
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دورات الفنيين

المهارات اإلدارية: 

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

13

�ضيداترجال

338 

12131226

وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1احل�سابات اخلتامية احلكومية1

3التخطيط و تنظيم الوقت2

3حل امل�سكالت واتخاذ القرارات3

2قيم واأخالقيات العمل4

4مهارات الجناز و الإنتاجية5

1مهارات التعامل يف بيئة العمل6

المهارات التقنية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

2

�ضيداترجال

47 

20470
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وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1برنامج مايكرو�سوفت اك�سل1

2out look  1برنامج

المهارات الشخصة )تنمية الذات(:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

4

�ضيداترجال

110 

401100

وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1�سفات ال�سخ�سية الناجحة1

1ا�سرتاتيجيات تطوير الذات2

1الت�سال الفعال3

1مهارات الإقناع والتاأثري4
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4
أنشطة القيادات اإلدارية واألكاديمية
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المهارات القيادية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

9

�ضيداترجال

198 

5412276

 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1ادارة ال�سرتاتيجيات للقيادات الدارية واملتميزة1

2اعداد وتاأهيل قيادات ال�سف الثاين يف املنظمات2

1الدارة ال�سرتاتيجية والقيادة ظل املتغريات العاملية3

2املهارات ال�سرافية املتقدمة4

1اإدارة التغيري5

1تاأهيل القيادات الإدارية6

1مهارات تفوي�ص املهام وال�سالحيات7
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5
أنشطة المعيدين والمحاضرين والطالب
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دورات المعيدين والمحاضرين

يعترب ال�ستثمار يف العن�سر الب�سري من اأهم واأجدى اأنواع ال�ستثمار من اأجل التنمية امل�ستدامة التي تقوم علي اأكتاف اأبناء 

الوطن. وتويل جامعة امللك �سعود اهتماما خا�سا ب�سباب اأع�ساء هيئة التدري�ص من معيدين وحما�سرين فهم اأ�ساتذة الغد وحاملي 

م�ساعل التقدم والرقي باململكة والعامل. 

اأن�سئت وحدة م�ساندة املعيدين املعيدين من اأجل م�ساندة املعيدين واملحا�سرين على البتعاث لتحقيق روؤية اجلامعة نحو 

الريادة العاملية. وياأتي ذلك مواكبا لتبوء اجلامعة مكانها بني اأف�سل اجلامعات العاملية وخطة اجلامعة الطموحة للحفاظ على بقاء 

اجلامعة �سمن اأف�سل اجلامعات وحتقيق الريادة يف البحث والبداع والتخطيط  وتقدم مركز اجلامعة اأكرث مما هو عليه الآن نحو 

العاملية. لذلك خططت اجلامعة لبتعاث اكرب عدد ممكن من املعيدين للجامعات العاملية الرائدة يف بلدان العامل املتقدم من اأجل 

نقل املعرفة واكت�ساب اخلربات العاملية.

ولكي ي�ستطيع املعيدين واملحا�سرين اللتحاق باجلامعات العاملية فالبد من حتقيق املتطلبات اللغوية والعلمية والتي تعترب 

من اأهم معوقات البتعاث. وت�سبوا وحدة م�ساندة املعيدين واملحا�سرين اىل حتقيق اأق�سى ا�ستفادة للمعيدين واملحا�سرين من 

البعثات املقدمة من دعم احلكومة الر�سيدة برعاية خادم احلرمني ال�سريفني. ويقع ذلك حتت اأهم اأولويات وحدة م�ساندة املعيدين 

واملحا�سرين والتى تركز على م�ساندة املعيدين واملحا�سرين على البتعاث. 

المهارات البحثية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

18 

�ضيداترجال

416

810163253
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وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1spss 4التحليل الح�سائي

5البحث العلمي ) مفاهيم واليات ( 2

3كتابة اخلطة البحثية للماج�ستري والدكتورة3

3مهارات اإعداد وكتابة الأوراق والتقارير العلمية4

3اأخالقيات البحث العلمي5

المهارات التقنية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

11

�ضيداترجال

230

3859171

وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

6برجميات وكتابة وتبويب املراجع العلميه1

5مهارات البحث عرب النرتنت و قواعد البيانات2
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المهارات الشخصية )تنمية الذات(:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

4

�ضيداترجال

65 

13956

وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

3مهارات اإدارة الوقت1
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دورات الطالب

المهارات اإلدارية:

عدد التكرارات
�إجمايل

 عدد الـح�شور
�إجمايل

�ضيداترجال�ضيداترجال

7071760176

 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1اخالقيات العمل1

1التخطيط امل�ستقبلي للمهنة2

1تخطيط وتنظيم الوقت3

1حل امل�سكالت واتخاذ القرارات4

1مهارات ادارة املكاتب5

1مهارات بناء فرق العمل6

1فن ادارة الأولويات7

المهارات القيادية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

 4

�ضيداترجال

 70

224327
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 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1تطوير الذات1

1مهارات الت�سال2

1العالقات الن�سانيه3

المهارات الشخصية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

3

�ضيداترجال

77

30770

 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1مفهوم القيادة و اأركانها1

1مهارات القائد الفعال2

1تنمية الإدارة الفعالة3

1مهارات القيادات ال�سابة يف اإدارة احلوار الفعال4
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طرح دورات الطالب:
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6
أنشطة مدراء المكاتب والسكرتارية
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مدراء المكاتب والسكرتارية:

المهارات اإلدارية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

19 

�ضيداترجال

454 

154346108

 وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

2اعداد وكتابة التقارير1

1التخطيط وتنظيم الوقت2

4التميز يف خدمة العمالء3

3تنظيم واإدارة الجتماعات الفعالة4

2الثقافة التنظيمية ودورها يف حتقيق روؤية اجلامعة5

1ال�سكرتارية اللكرتونية6

3اإعداد و تطوير مهارات ال�سكرتري الأكادميي7

3مهارات التعامل مع �سغوط العمل8
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المهارات التقنية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

11 

�ضيداترجال

250 

1102500

وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

1look out 5برنامج

2point power 3برنامج

3لس�كا تفوس�وركيام جمانرب3

المهارات الشخصية )تنمية الذات(:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

3 

�ضيداترجال

76

30760

وت�ضمل الدورات التالية:

عدد التكراراتا�شم الدورةم

2الت�سال الفعال1

1�سفات ال�سخ�سية الناجحة2
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7
األنشطة حسب المهارة المكتسبة
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المهارات اإلدارية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

82 

�ضيداترجال

2055 

62201480575
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المهارات القيادية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

14 

�ضيداترجال

302

86199103
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مهارات التعليم والتعلم:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

122 

�ضيداترجال

2029 

705210021027
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المهارات التقنية:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

27

�ضيداترجال

1225

234116560
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مهارات البحث العلمي:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�ضيداترجال

39 

�ضيداترجال

1378 

15242711107
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المهارات الشخصية )تنمية الذات(:

�إجمايل عدد الـح�شور�إجمايلعدد التكرارات

�سيداترجال

28 

�سيداترجال

688 

1810457231
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8
األنشطة حسب التوزيع الزمني
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األنشطة حسب التوزيع الزمني:
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