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اأ.د. عبد العزيز بن حممد العثمان

عميد تطوير املهارات

أبرز  يتضمن  الذي  1434/1433هـ  الدراسي  للعام  السنوي  التقرير  نقدم  أن  المهارات  تطوير  عمادة  في  يشرفنا 
اإلنجازات والجهود التي بذلتها العمادة في سبيل مواصلة اإلسهام في تطوير مهارات منسوبي الجامعة من أعضاء 

هيئة التدريس والموظفين والطالب في األقسام الرجالية والنسائية.

لقد بذلت العمادة جهوداً كبيرة ومتميزة خالل العام 1434/33هـ، وخطت خطوات متقدمة في اتجاه تحقيق أولوياتها 
المدرجة في خطتها اإلستراتيجية من خالل تقديم البرامج التدريبية المتميزة التي تستهدف كافة فئات الجامعة.

وانطالقًا من شعار العمادة )التدريب: نحو مستقبل أفضل( الذي اختطته لنفسها منذ انطالقتها األولى عام 1429هـ 
العام، وكان توسعًا نوعيًا وكميًا؛ مما جعلها تحقق  لتنفيذ إطار عملها األساس، فقد توسعت أنشطتها وبرامجها هذا 
حزمة مترابطة وغنية من اإلنجازات، وما كان ذلك ليتحقق لوال توفيٌق من اهلل عز وجل ثم دعم أولي األمر، والقيادة اإلدارية 

للجامعة، وكذلك الجهود التي بذلها منسوبو العمادة، وتوجيه جهودهم ضمن إطار وخطة العمادة ورؤيتها.

وفي سبيل تعزيز استثماراتها البشرية، فقد قامت العمادة بعقد شراكات مع بعض الجامعات العالمية ذات المكانة 
العلمية المرموقة، وانطلقت في تنظيم البرامج التدريبية المتنوعة لكافة الكليات واألقسام والتخصصات الجامعية 
لتحدث بذلك تغييراً جذريًا ونقلة نوعية باتجاه التميز واإلبداع، وتنتج بيئة تعليمية فاعلة ومؤثرة من خالل نخبة مختارة 

من الخبراء والمدربين العالميين والمحليين.



في  النوعية  الجودة  لضمان  العناصر  أهم  أحد  هو  الجامعي  األستاذ  وألن 
المخرجات الجامعية، فقد عقدت البرامج التدريبية النوعية ألجل إكسابه المهارات 

الحديثة في التعليم والتعلم، واستضافت العمادة عدداً من أبرز خبراء العالم 
في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها، 

ونظمت العديد من البرامج التدريبية الخارجية لتطوير خبراته، وإثراء تجاربه، 
ونقل وتوطين النماذج التعليمية الرائدة والحديثة.

التدريبية  والفعاليات  الملتقيات  من  عدداً  العمادة  نظمت  كما 
التخصصية خالل العام المنصرم لتضيف إلى سجلها الحافل خالل عمرها 

إنجازات  من  كان  وما  وحديثة،  ثرية  وإضافات  جديدة  إنجازات  القصير 
العمادة ونجاحها فهو بفضل من اهلل وتوفيقه، ثم بما تجده 

من رعاية وعناية قيادتنا الرشيدة للتعليم العالي.

والشكر موصول إلى معالي مدير الجامعة على 
الجامعة  وكيل  سعادة  وإلى  ومساندته،  دعمه 
اهتمامه  على  واألكاديمية  التعليمية  للشؤون 
األقسام  ورؤساء  العمداء  كافة  وإلى  ومتابعته، 

مبادراتنا  من  واستفادوا  التطوير،  شاركونا  الذين 
التطويرية. آملين مزيداً من التواصل والتفاعل.

منسوبو  وهم  النجاح  صنع  لمن  بالشكر  أتوجه  كما 
أفضل  تقديم  يدخروا جهداً في سبيل  لم  الذين  العمادة 

المستويات للمتدربين. سائلين اهلل تعالى مزيداً من التميز 
العزيزة،  لجامعتنا  الرقي  من  والمزيد  لعمادتنا،  والنجاح 

ووطننا الغالي.
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إنجاز متميز .. والتزام بالتطوير



11

الفهرس

اإجنازات العمادة يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ 
االفتتاحية ......................................................................................................................................,.............. 6

مقدمة عن العمادة ....................................................................................................................................... 13

اإجنازات العمادة يف العام الدرا�سي 1433/ 1434هـ ............................................................................................... 20

اأواًل-  ملحة موجزة عن اإجنازات العمادة .............................................................................................................. 21

1-1    الدورات التدريبية ................................................................................................................... 22

اأ-   الدورات الداخلية ................................................................................................................. 22

29  ............................................................................................................. اخلارجية   الدورات  ب- 

30  .................................................................................................................... 1-2    االأن�شطة االأخرى 

ثانيًا-  الدورات اخلا�ضة باأع�ضاء هيئة التدري�س .................................................................................................... 34

2-1    الدورات الـخا�سة باأع�ساء/ع�سوات هيئة التدري�س ............................................................................ 37

البيانات الإجمالية لدورات اأع�ضاء/ع�ضوات هيئة التدري�س ............................................................... 37 اأ- 

40  ........................................................................ التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  لدورات  التف�ضيلية  البيانات  ب- 

43  ..................................................................... التدري�س  هيئة  ع�ضوات  لدورات  التف�ضيلية  البيانات  ج-  

2-2    الدورات الـخا�سة باأع�ساء/ع�سوات هيئة التدري�س اجلدد ................................................................ 46

46  .................................................... اجلدد  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء/ع�ضوات  لدورات  الإجمالية  البيانات  اأ- 

49  ............................................................... اجلدد  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  لدورات  التف�ضيلية  البيانات  ب- 

49  ........................................................... اجلدد  التدري�س  هيئة  ع�ضوات  لدورات  التف�ضيلية  البيانات  ج-  

2-3    الدورات الـخا�سة باملحا�سرين واملعيدين/املحا�سرات واملعيدات  .......................................................... 50

50  ............................................ واملعيدات  /املحا�ضرات  واملعيدين  املحا�ضرين  لدورات  الإجمالية  البيانات  اأ- 



12

البيانات التف�ضيلية لدورات املحا�ضرين واملعيدين ........................................................................... 52 ب- 

ج-  البيانات التف�ضيلية للدورات اخلا�ضة باملحا�ضرات واملعيدات ............................................................ 53

ثالثًا-  الدورات اخلا�ضة باملوظفني/املوظفات ......................................................................................................... 56

59  ........................................................................................ بالإداريني/الإداريات  اخلا�سة  الدورات    1-3

59  .......................................................................... الإداريني/الإداريات  لدورات  الإجمالية  البيانات  اأ- 

البيانات التف�ضيلية لدورات الإداريني ............................................................................................ 62 ب- 

ج-  البيانات التف�ضيلية لدورات الإداريات .......................................................................................... 64

3-2  الدورات الـخا�سة بالإداريني/الإداريات اجلدد، والقيادات الإدارية، والقيادات امل�ستقبلية ......................... 66

البيانات الإجمالية لدورات الإداريني/الإداريات اجلدد، والقيادات الإدارية، والقيادات امل�ضتقبلية ................... 66 اأ- 

البيانات التف�ضيلية لدورات الإداريني اجلدد، والقيادات الإدارية، والقيادات امل�ضتقبلية )رجال( ................... 70 ب- 

71  .................................................................. )ن�ضاء(  الإدارية  القيادات  لدورات  التف�ضيلية  البيانات  ج-  

3-3  الدورات اخلا�سة بال�سكرتارية ومدراء املكاتب وال�سكرتري الأكادميي ...................................................... 72

البيانات الإجمالية لدورات ال�ضكرتارية ومدراء املكاتب وال�ضكرتري الأكادميي ............................................ 72 اأ- 

البيانات التف�ضيلية لدورات ال�ضكرتارية ومدراء املكاتب وال�ضكرتري الأكادميي )رجال( ............................... 75 ب- 

77  .......................................................................... )ن�ضاء(  ال�ضكرتارية  لدورات  التف�ضيلية  البيانات  ج- 

3-4  الدورات الـخا�سة بالفنيني ............................................................................................................ 77

البيانات الإجمالية لدورات الفنيني .............................................................................................. 77 اأ- 

79  ......................................................................................... الفنيني  لدورات  التف�ضيلية  البيانات  ب- 

 رابعًا-   الدورات الـخا�ضة بالطالب/ الطالبات .......................................................................................................... 82

82  ............................................................................. الطالب/الطالبات  لدورات  الإجمالية  البيانات  اأ- 

87  .......................................................................................... البيانات التف�ضيلية لدورات الطالب  ب- 

89  ........................................................................................ الطالبات  لدورات  التف�ضيلية  البيانات  ج- 



13

خام�ضًا-  الدورات اخلارجية ................................................................................................................................ 94

�ضاد�ضًا- الفعاليات االأخرى .............................................................................................................................. 102

6-1 فعاليات الأ�سبوع الأول من العام الـجامعي 1434/1433هـ .................................................................... 103

6-2 الدورة ال�ساد�سة لربنامج تهيئة اأع�ساء هيئة التدري�س الـجدد واإعدادهم ................................................ 105

6-3 امللتقى ال�سنوي الثاين للتدري�س اجلامعي )تقييم خمرجات التعلم( ........................................................ 106

6-4 املحا�سرات الـخا�سة باأع�ساء / ع�سوات هيئة التدري�س ....................................................................... 109

البيانات الإجمالية للمحا�ضرات اخلا�ضة باأع�ضاء/ ع�ضوات  هيئة التدري�س ............................................. 109 اأ- 

ب- البيانات التف�ضيلية للمحا�ضرات اخلا�ضة باأع�ضاء هيئة التدري�س ..................................................... 110  

البيانات التف�ضيلية للمحا�ضرات اخلا�ضة بع�ضوات هيئة التدري�س ........................................................ 112 ج- 

�ضابعًا- املبادرات الريادية للعمادة ....................................................................................................................... 116

7-1 برنامج ال�سهادة املهنية................................................................................................................. 116

7- 2برنامج اأع�ساء هيئة التدري�س الـجدد................................................................................................. 119

7- 3برنامج ا�ست�سارة النظراء ................................................................................................................ 122

ثامنًا-    االإجنازات االأخرى للعمادة ..................................................................................................................... 126

8-1 اإجراء الدرا�سات ......................................................................................................................... 126

درا�ضة حول منح البحوث لتطوير مهارات اأع�ضاء هيئة التدري�س .......................................................... 126 اأ- 

درا�ضة حول اإقامة مركز للكتابة ............................................................................................... 126 ب- 

8-2 اإ�سدار الكتيبات والن�سائح .............................................................................................................. 127

اأ-  اإ�ضدار الكتيبات .................................................................................................................. 127

ب-  �ضل�ضلة الن�ضائح للطالب ...................................................................................................... 139

130  ..................................................................................... اجلامعي  التدري�س  يف  الن�ضائح  �ضل�ضلة  ج- 

8-3 تعديالت ت�سميمية على موقع العمادة .............................................................................................. 131



14



15

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�ضكل مرجعية لها يف منهجيتها واأعمالها وم�ضريتها 

ا منها على و�ضول جامعة امللك �ضعود اإىل العاملية، واإمياًنا منها باأن هذه القيم جزء من هويتنا واأخالقنا،  حر�ضً

واأنها تنبع من اأهدافنا ومتثل ثقافتنا، وتعد منارات تر�ضدنا يف اأعمالنا، وت�ضهم يف حتقيق روؤيتنا ور�ضالتنا، 

فمن قيمنا:

اإلخالص
واإلتقان

المبادرة 
والريادة

االبتكار 
واإلبداع

اإلنجاز 
المتميز

المسؤولية 
والمشاركة

احترافية 
األداء

التدري�س،  هيئة  لأع�ضاء  املهنية  للقدرات  امل�ضتمر  الذاتي  التطوير  مفاهيم  املهارات  تطوير  عمادة  تتبنى 

والفنيني، وتطوير  الإداريني،  وملن�ضوبي اجلامعة من  والإدارية،  الأكادميية  والقيادات  واملعيدين،  واملحا�ضرين، 

مهارات الطالب؛ بهدف حت�ضني جودة التعليم اجلامعي مبا ي�ضهم يف تهيئة بيئة جامعية منا�ضبة متكن من حتقيق 

التطوير الأكادميي، وت�ضعى العمادة يف هذا الإطار اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

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

يحقق التميز يف العملية الأكادميية والإدارية.

ر�ضم الإ�ضرتاتيجيات امل�ضتقبلية الالزمة لرفع مهارات اأع�ضاء هيئة التدري�س؛ مبا يحقق التميز والإبداع   )2

يف التعلم والتدري�س.

تطوير مهارات اأع�ضاء هيئة التدري�س وتزويدهم باأحدث اأ�ضاليب التعليم اجلامعي، وطرق تطبيقاتها.  )3

تنمية قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�س على ت�ضميم املقررات الدرا�ضية وتطويرها، وحتويلها اإىل حمتويات اإلكرتونية.  )4

تنمية مهارات الطالب على التعلم الذاتي، واكت�ضاف املعرفة، وزيادة حت�ضيلهم العلمي والعملي.  )5

تنمية مهارات الطالب الجتماعية والتقنية.  )6

تنمية املهارات القيادية ملتخذي القرار يف اجلامعة.  )7

تنمية التعاون مع موؤ�ض�ضات التعليم العايل بالداخل واخلارج يف جمال تطوير املهارات.  )8

أهدافنا
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وبراجمها،  اأن�ضطتها،  وبناء  اأهدافها،  ت�ضهم يف حتقيق  التي  الإ�ضرتاتيجيات  املهارات جمموعة من  تتبنى عمادة تطوير 

وو�ضائلها، وتعزيز اآثارها يف العملية الرتبوية والتعليمية والبحثية، فمن ا�ضرتاتيجياتها:

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

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

التا�ضع من  الوظيفي )الهدف  الأداء  والأكادميي باجلامعة نحو حتقيق جودة  الإداري  الأداء  الإ�ضهام يف حت�ضني   )2

اخلطة الإ�ضرتاتيجية للجامعة(.

)الهدف  العمل  ل�ضوق  ويوؤهلهم  التناف�ضية،  القدرة  يك�ضبهم  مبا  اجلامعة  طالب  لدى  ال�ضرورية  املهارات  تنمية   )3

الثالث من اخلطة الإ�ضرتاتيجية للجامعة(.

اخلطة  من  الثالث  )الهدف  اجلامعة  ملن�ضوبي  امل�ضتمر  والتطوير  الذاتي،  التعلم  مهارات  تنمية  يف  الإ�ضهام   )4

الإ�ضرتاتيجية للجامعة(. 

تقدمي خدمات التدريب وال�ضت�ضارات يف جمال تطوير مهنة التدري�س اجلامعي للقطاعني العام واخلا�س )الهدف   )5

اخلام�س وال�ضابع من اخلطة الإ�ضرتاتيجية للجامعة(. 

الأكادميية  واملمار�ضات  التدري�س اجلامعي،  والعاملي يف جمال تطوير  الإقليمي  التميز  دعم م�ضرية اجلامعة نحو   )6

)الهدف الأول باخلطة الإ�ضرتاتيجية للجامعة(.

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

من �ضاأنه اأن ي�ضهم يف خدمة اأهدافها، فمن الو�ضائل العملية املتبعة ما ياأتي:

اإجراء الدرا�ضات والبحوث لتحديد احلاجات التدريبية لتنمية مهارات الفئات امل�ضتهدفة ملن�ضوبي اجلامعة.  

ت�ضميم وتنظيم وتنفيذ الربامج التطويرية والدورات التدريبية الالزمة لتنمية مهارات من�ضوبي اجلامعة.  

عقد ور�س العمل، واإقامة الندوات، وامللتقيات، واملحا�ضرات، وحلقات النقا�س.  

تقدمي ال�ضت�ضارات لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جمالت التعليم والتعلم والبحث العلمي.  

تنظيم لقاءات خا�ضة باأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد لتعريفهم بالأنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة.  

و�ضع برامج واآليات خا�ضة مبنح اجلوائز واحلوافز، وتكرمي املبدعني واملتميزين لكافة الفئات امل�ضتهدفة.  

ال�ضتعانة بالكوادر الرتبوية املتخ�ض�ضة يف تطوير عمليات التعلم والتعليم اجلامعي مل�ضاعدة اأع�ضاء هيئة التدري�س.  

تنظيم برامج التعاون وال�ضراكة مع  اجلهات الدولية ذات الخت�ضا�س يف تطوير املهارات، وحتقيق اجلودة النوعية يف   

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

تنظيم وتنفيذ برامج زيارات علمية خا�ضة باأع�ضاء هيئة التدري�س اإىل اجلامعات الإقليمية والدولية.  

اإعداد الربامج التي ت�ضهل تبادل الأ�ضاتذة مع موؤ�ض�ضات التعليم العايل املماثلة على امل�ضتوى الإقليمي والدويل.  

ا�ضتخدام الو�ضائل التقنية احلديثة يف عمليات التدريب.  

اإعداد واإ�ضدار املطبوعات التي ت�ضهم يف تنمية مهارات الفئات امل�ضتهدفة كالن�ضرات، والكتيبات العلمية، واملطويات، والأدلة.  

مراجعة الربامج التي تقدمها العمادة ملن�ضوبي اجلامعة.  

تقييم الربامج التي تقدمها العمادة ملن�ضوبي اجلامعة، وقيا�س 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

مــــــهـــــــــــــــارات الـــتـــدريــــــــــ�س

مهارات البحث العلمي

املــــهـــــــــــــــــــــارات التــقـــــنيــــــــة

املــــهـــــــــــــــــــارات الـــ�ضــخـ�ضــيـــــــــة

املهارات القيادية والإدارية

املهارات الدرا�ضية والتوظيفية للطالب

الفئات المستهدفة

المهارات المستهدفة
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1
 إنجازات العمادة

في  العام الدراسي 1434/1433هـ

    الدورات التدريبية

    االأن�شطة االأخرى



22

اإجنازات العمادة يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ

�ضملت اإجنازات العمادة يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ اأعماًل عديدة متحورت حول اإجناز جمموعة مهمة من الدورات 

1434/1433هـ، والدورة ال�ضاد�ضة لربنامج  التدريبية، والأن�ضطة الأخرى التي �ضملت فعاليات الأ�ضبوع الأول من العام اجلامعي 

تهيئة اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد واإعدادهم، وامللتقى ال�ضنوي الثاين للتدري�س اجلامعي )تقييم خمرجات التعلم(.

كما قامت العمادة باإجناز اأعمال اأخرى �ضملت درا�ضات واأعمال خا�ضة مبنح البحوث، واإ�ضدار الكتيبات والن�ضائح، واأعمال 

خا�ضة باملبنى اجلديد للعمادة، واأخرى خا�ضة بتطوير موقع العمادة الإلكرتوين.
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أوالً: لمحة موجزة عن إنجازات العمادة 

بهدف الرتقاء بالعملية التعليمية يف اجلامعة، وتزويد من�ضوبي اجلامعة من اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب بجملة 

مهمة من املهارات فقد قامت العمادة باإجناز فعاليات متعددة �ضارك فيها )13463( م�ضارك/م�ضاركة و�ضملت جمموعة مهمة من 

الدورات التدريبية الداخلية، وعددًا من الدورات اخلارجية، واأن�ضطة اأخرى �ضملت امللتقى الثاين للتدري�س اجلامعي، وبرامج خا�ضة 

بفعاليات الأ�ضبوع الأول من العام الدرا�ضي، وبرنامج تهيئة اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد واإعدادهم، وجملة مهمة من املحا�ضرات، 

وقد بلغت ن�ضبة امل�ضتفيدين حوايل )45%(من الرجال مقابل حوايل )55%( من الن�ضاء. يبني اجلدول-1 اأعداد امل�ضتفيدين من 

الدورات التدريبية والأن�ضطة الأخرى للعمادة.

الجدول )1(

ا�سم الدورةم
عدد امل�ستفيدين

املجموعن�ضاءرجال

4856646511321الدورات الداخلية1

6735102الدورات اخلارجية2

10819592040الأن�ضطة الأخرى3

6004745913463الإجمايل
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ويو�ضح الر�ضم البياين التايل/ال�ضكل-1 اأعداد امل�ضتفيدين من فعاليات العمادة املنفذة يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ. 

)الشكل - 1(  أعداد المستفيدين من فعاليات العمادة

1-1   الدورات التدريبية

اأ-  الدورات الداخلية، و�ضملت ما يلي:

-  دورات خا�ضة باأع�ضاء هيئة التدري�س.

-  دورات خا�ضة باملوظفني واملوظفات.

-  دورات خا�ضة بالطالب والطالبات.
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يبني اجلدول-2 توزيع امل�ضاركني يف الدورات التدريبية الداخلية املنجزة من قبل العمادة يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ.

الجدول )2(

الدوراتم
عدد املتدربني

املجموعن�ضاءرجال

96815032471دورات اأع�ضاء هيئة التدري�س1

315137546905دورات املوظفني2

73712081945دورات الطالب3

4856646511321الإجمايل

توزيع  ال�ضكل-2  ويو�ضح 

امل�ضاركني يف الدورات التدريبية 

ن�ضبة  تبلغ  حيث  الداخليـــــــة؛ 

حوايل  الرجال  من  املتدربني 

من   )%57( مقابل   )%43(

الن�ضاء.

)الشكل - 2(  أعداد المتدربين في الدورات الداخلية
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ويبني اجلدول-3 توزيع الدورات الداخلية على الفئات امل�ضتهدفة من اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب واملنجزة من 

قبل العمادة يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ. 

الجدول-3

الدوراتم
عدد الدورات

املجموعن�ضاءرجال

8782169دورات اأع�ضاء هيئة التدري�س1

116152268دورات املوظفني2

306494دورات الطالب3

233298531الإجمايل
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ويو�ضح ال�ضكل-3 توزيع الدورات الداخلية على الفئات امل�ضتهدفة؛ حيث بلغت ن�ضبة الدورات للرجال حوايل )44%( مقابل 

حوايل )56%( للن�ضاء، وهذه الن�ضب من�ضجمة مع ن�ضب امل�ضاركني املبينة اأعاله.

)الشكل - 3(  أعداد الدورات التدريبية الداخلية

ويبني اجلدول-4 اأعداد الأيام للدورات التدريبية املنجزة داخليًا من قبل العمادة يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ.

الجدول-4

الدوراتم
اأعداد الأيام

املجموعن�ضاءرجال

157142299دورات اأع�ضاء هيئة التدري�س1

367348715دورات املوظفني2

58101159دورات الطالب3

5825911173الإجمايل
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ويو�ضح ال�ضكل-4 اأعداد اأيام الدورات التدريبية الداخلية للفئات امل�ضتهدفة؛ ويالحظ باأنها تقريبًا مت�ضاوية لكل من الرجال والن�ضاء.

)الشكل - 4(  أعداد األيام التدريبية للدورات

ويبني اجلدول-5 اأعداد ال�ضاعات للدورات التدريبية الداخلية املنجزة داخليًا من قبل العمادة يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ 

ولكافة الفئات امل�ضتهدفة.

الجدول-5

الدوراتم
اأعداد الأيام

املجموعن�ضاءرجال

7746701444دورات اأع�ضاء هيئة التدري�س1

156516543219دورات املوظفني2

290455745دورات الطالب3

262927795408الإجمايل
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ويو�ضح ال�ضكل-5 اأعداد ال�ضاعات التدريبية الداخلية للفئات امل�ضتهدفة، ويالحظ باأنها متقاربة للرجال والن�ضاء.

)الشكل - 5(  أعداد الساعات التدريبية للدورات
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ويبني اجلدول-6 وال�ضكل-6 اأعداد املتدربني، والدورات التدريبية الداخلية، والأيام، وال�ضاعات التدريبية التي قدمت جلميع 

من�ضوبي اجلامعة داخليًا.

الجدول-6
ال�ساعاتالأيامالدوراتاملتدربنياأعداد

48562335822629رجال

64652985912779ن�ضاء

1132153111735408املجموع

)الشكل - 6(  البيانات اإلجمالية للدورات التدريبية الداخلية
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ب- الدورات اخلارجية، وهي خم�ض�ضة لأع�ضاء هيئة التدري�س؛ حيث اأعداد امل�ضاركني مبينة يف اجلدول-7. 

الجدول-7

عدد املتدربني

املجموعن�ضاءرجال

 6735102

حوايل  الرجال  من  امل�ضاركني  ن�ضبة  بلغت  حيث  والن�ضاء؛  الرجال  من  الدورات  هذه  يف  امل�ضاركني  توزيع  ال�ضكل-7  ويو�ضح 

)66%( مقابل حوايل )34%( من الن�ضاء.

)الشكل - 7(  أعداد المتدربين في الدورات الخارجية
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1-2   األنشطة األخرى، و�ضملت ما يلي:

اجلــامعــي  الـعــام  مــــن  الأول  الأ�ضبــــوع  فعالــيــات   -

1434/1433هـ.

-  الدورة ال�ضاد�ضة لربنامج تهيئة اأع�ضاء هيئة التدري�س 

اجلدد واإعدادهم.

)تقييم  اجلامعي  للتدري�س  الثاين  ال�ضنوي  امللتقى    -

خمرجات التعلم(.

-  املحا�ضرات.

يبني اجلدول-8 فعاليات الأن�ضطة واأعداد امل�ضاركني يف كل منها، من الرجال والن�ضاء.

الجدول-8

ا�سم الفعاليةم
عدد امل�ستفيدين

املجموعن�ضاءرجال

6641107فعاليات الأ�ضبوع الأول من العام اجلامعي 1434/1433هـ1

10048148الدورة ال�ضاد�ضة لربنامج تهيئة اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد واإعدادهم2

3

امللتقى ال�ضنوي الثاين للتدري�س اجلامعي )تقييم 

خمرجات التعلم(

ور�س عمل
169

524

73

478

242

1002 حما�ضرات

222319541املحا�ضرات

10819592040الإجمايل
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ويبني ال�ضكل-8 توزيع امل�ضاركني يف هذه الأن�ضطة، ويالحظ باأن ن�ضبة امل�ضتفيدين هي بحدود )53%( للرجال مقابل حوايل 

)47%( للن�ضاء.

)الشكل - 8(  أعداد المستفيدين من األنشطة
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2
الدورات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس

   دورات اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س

   دورات اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س الـجدد

   دورات املحا�سرين واملعيدين واملحا�سرات واملعيدات 
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ثانيًا- الدورات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس

العلمي، ويف جمالت  والبحث  والتعلم،  التعليم  التدري�س يف جمالت  هيئة  اأع�ضاء  مهارات  تنمية  اإىل  الدورات  هذه  هدفت 

�ضهادة  حملة  من  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  و�ضملت  والتقنية.  الذاتية  مهاراتهم  تنمية  اإىل  بالإ�ضافة  والإدارية،  الأكادميية  القيادة 

الدكتوراه �ضواًء )القدامى( منهم اأو اجلدد، واملحا�ضرين واملعيدين.

تدريبية  دورة  وذلك من خالل ح�ضورهم )169(  تدري�س  هيئة  الدورات )2471( ع�ضو/ع�ضوة  ا�ضتفاد من هذه  وقد 

بهدف تطوير مهاراتهم يف اأ�ضاليب التعليم اجلامعي احلديثة وتطبيقاتها، وتعزيز وتنمية الإبداع والتميز يف اأدائهم املهني، 

وتنمية قدراتهم على ت�ضميم وتطوير املقررات الدرا�ضية وحتويلها اإىل حمتويات اإلكرتونية تعزز مفهوم التعلم الإلكرتوين، 

وهي مبينة يف اجلدول-9.

الجدول-9

الدوراتم

عدد املتدربنيعدد الدورات

ن�ضاءرجالن�ضاءرجال

66697651218دورات اأع�ضاء هيئة التدري�س1

166146112دورات اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد2

5757173دورات املحا�ضرين واملعيدين 3

87829681503املجموع

1692471الإجمايل
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اأعداد  ال�ضكل-9  ويو�ضح 

الداخلية  التدريبية  الدورات 

هيئة  اأع�ضاء  فئات  لكافة 

العام  يف  املنفذة  التدري�س 

الدرا�ضي 1434/1433هـ؛  التي 

بلغت )169( دورة تدريبية منها 

 )82( و  للرجال  دورة   )87(

حوايل  بن�ضبة  اأي  للن�ضاء  دورة 

)51%( للرجال و49% للن�ضاء.

)الشكل - 9(  أعداد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
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ويو�ضح ال�ضكل-10 توزيع امل�ضاركني من كافة فئات اأع�ضاء هيئة التدري�س يف الدورات التدريبية الداخلية من الرجال والن�ضاء؛ 

ي�ضكل حوايل )%39(  ن�ضاء، مما  و )1503(  تدري�س منهم )968( رجال   الدورات )2471( ع�ضو هيئة  ا�ضتفاد من هذه  حيث 

للرجال و) 61%( للن�ضاء.

)الشكل - 10(  أعداد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس
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2-1 الدورات الخاصة بأعضاء/عضوات هيئة التدريس

وهدفت اإىل تنمية مهارات اأع�ضاء هيئة التدري�س يف املجالت التدري�ضية، والبحث العلمي، والقيادة الأكادميية، بالإ�ضافة اإىل 

تنمية املهارات التقنية، والإدارية، والذاتية لديهم؛ ومبا ميكنهم من القيام باملهام املناطة بهم على النحو املرجو.

اأ-  البيانات الإجمالية لدورات اأع�ساء/ع�سوات هيئة التدري�س: وهي مبينة يف اجلدول-10.

الجدول-10

املهاراتم

عدد املتدربنيعدد الدورات

ن�ضاءرجالن�ضاءرجال

3536406705مهارات تدري�ضية1

12516494مهارات البحث العلمي2

253395مهارات قيادية اأكادميية3

1518136267مهارات تقنية4

24-2-مهارات اإدارية5

232633مهارات ذاتية6

66697651218املجموع

1351983الإجمايل
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 كما يبني ال�ضكل-11 املهارات التي �ضملتها دورات اأع�ضاء هيئة التدري�س، والأعداد لكل منها من الرجال والن�ضاء.

)الشكل - 11(  المهارات وأعداد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس
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ويبني اجلدول-11 وال�ضكل-12 جمموع الدورات التي مت تنفيذها لهذه املهارات، ون�ضبة كل منها.

الجدول-11

م
مهارات 

تدري�شية

مهارات البحث 

العلمي

مهارات قيادية 

اأكادميية

مهارات 

تقنية

مهارات 

اإدارية

مهارات 

ذاتية
املجموع

عدد 

الدورات
711773325135

الن�ضبة 

%
%53%13%5%24%1%4-

)الشكل - 12(  النسبة المئوية لدورات أعضاء هيئة التدريس
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ب-  البيانات التف�سيلية لدورات اأع�ساء هيئة التدري�س:  و�ضملت ما يلي )اجلدول-12(: 

الجدول-12

ا�سم الدورةم
عدد 

التكرار

عدد جمموع املدة

املتدربني 
�ضاعةيوم

مهارات  تدري�سية

1Assessment of Learning Outcomes121016

2Effective Teaching252527

3
 Recent learning technologies for the twenty one

century education263023

121013الجتاهات احلديثة يف تقنية التعليم4

5SPSS 242026اأ�ضا�ضيات الإح�ضاء با�ضتخدام

12106اأ�ضاليب تقييم الطالب6

363018التدري�س اجلامعي الفعال7

331535التدري�س امل�ضغر8

221027التدري�س القائم على التخ�ض�س والبحوث الرتبوية9

452539ت�ضميم وبناء املقرر الدرا�ضي10

452557تطوير ملف التدري�س11

12107تقومي خمرجات التعلم12
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221031دعم تعلم الطالب13

12109اإدارة حمتوى املقرر14

11518اإ�ضرتاتيجيات حتفيز الطالب وتفعيل م�ضاركتهم15

11510التدري�س با�ضتخدام احلالت الدرا�ضية16

221015التعلم املبني على حل امل�ضكالت17

11510مهارات الإر�ضاد الأكادميي18

19

معايري جودة موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف القرن احلادي 

والع�ضرين

121019

3555275406املجموع

مهارات البحث  العلمي

131512البحث النوعي - الطرق واملعاجلات20

121022مهارات البحث يف م�ضادر املعلومات الإلكرتونية21

22ISI 484058الن�ضر العلمي بالدوريات العاملية

11514البحث العلمي  )مفاهيم - اآليات - اأخالقيات(23

221017برجميات كتابة وتبويب املراجع العلمية24

11513كتابة اخلطة البحثية للماج�ضتري والدكتوراة25

242028كتابة مقرتحات امل�ضروعات واملنح البحثية26

1221105164املجموع
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مهارات قيادية اأكادميية

121012قيادة الأق�ضام الأكادميية27

131521اإدارة امل�ضاريع الحرتافية28

252533املجموع

مهارات تقنية

4105039اأ�ضا�ضيات نظام اإدارة التعلم29

242028ا�ضتخدام القاعات الذكية30

242012البودكا�ضت واجلوال التعليمي31

4126040دمج التقنية يف التدري�س )البالك بورد(32

12102اإنتاج املحتوى الرقمي33

1158الف�ضول الفرتا�ضية34

12107مهارات العر�س الفعال35

1535175136املجموع

مهارات ذاتية

121016التميز عرب الإبداع واملمار�ضات الفاعلة36

121010مهارات الت�ضال الفعال37

242026املجموع

66120600765الإجمايل
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ج-  البيانات التف�سيلية لدورات ع�سوات هيئة التدري�س: و�ضملت ما يلي )اجلدول-13(:

الجدول-13

ا�سم الدورةم
عدد 

التكرار

عدد املدة

املتدربات �ضاعةيوم

مهارات تدري�سية

362457اإدارة الف�ضول الفعالة والتعامل مع الطالب1

363072التعلم التعاوين2

121028اخلرائط الذهنية3

242035التعلم با�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية الع�ضف الذهني4

22837دعم تعلم الطالب5

362460م�ضاعدة الطالب على التفكري الناقد6

331253التدري�س القائم على التخ�ض�س والبحوث الرتبوية7

483061تقييم خمرجات التعلم8

462678ت�ضميم وبناء املقرر الدرا�ضي9

11417تطوير ملف التدري�س10

11Effective teaching121022

241836التدري�س الفعال12

331262التدري�س امل�ضغر13

14Assessment of learning outcomes121027

121017اخلرائط الذهنية )تطبيقات على التدري�س اجلامعي(15
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12813نظام rubrics يف تقييم الطالب16

121030التعلم با�ضتخدام اإ�ضرتاتيجية حل امل�ضكالت17

3661266705املجموع

مهارات البحث  العلمي

242042الإ�ضراف العلمي على طالب الدرا�ضات العليا18

241624كتابة مقرتحات امل�ضروعات واملنح البحثية19

12828الن�ضر العلمي يف الدوريات العاملية20

5104494املجموع

مهارات قيادات اأكادميية

121022بناء واإدارة فرق العمل21

22Learning to think strategically242440

23
 Women leadership training workshop: skills

development242033

5105495املجموع

مهارات تقنية

244041الجتاهات احلديثة يف تقنية التعليم24

383259دمج التقنية يف التدري�س اجلامعي25

12817ا�ضتخدام الفيديو يف التدري�س اجلامعي26
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121011البحث يف قواعد البيانات واملكتبات الرقمية27

12619�ضرح اآليات اجلداول والت�ضجيل يف الأق�ضام28

11512القاعات الذكية29

484054اأ�ضا�ضيات نظام اإدارة التعلم30

31Course lab 121013اإنتاج املحتوى الرقمي با�ضتخدام

442041الف�ضول الفرتا�ضية32

1833171267املجموع

مهارات اإدارية

12813اإدارة الجتماعات الفاعلة33

121011التخطيط الإ�ضرتاتيجي34

241824املجموع

مهارات ذاتية

221034اأخالقيات مهنة التدري�س اجلامعي35

1289مهارات اإدارة الوقت36

341833املجموع

691225711218الإجمايل
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2-2 الدورات الخاصة بأعضاء/عضوات هيئة التدريس الجدد

واأ�ضاليب التدري�س احلديثة؛ مبا ميكنهم من  اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد، وتزويدهم بطرائق  اإىل تنمية مهارات  وهدفت 

القيام بالأعمال التدري�ضية على النحو الأمثل. وقد �ضملت الدورات التي مت اإجنازها لهذه الفئة من اأع�ضاء هيئة التدري�س، مهارات 

التدري�س اجلامعي الفعال، ومهارات التدري�س امل�ضغر، ومهارات ت�ضميم وبناء املقرر الدرا�ضي، ومهارات تقومي خمرجات التعلم. 

وقد ا�ضتفاد من هذه الدورات عدد )358( ع�ضو/ع�ضوة هيئة تدري�س وذلك من خالل )22( دورة تدريبية.

اأ-  البيانات الإجمالية لدورات اأع�ساء/ع�سوات هيئة التدري�س اجلدد: وهي مبينة يف اجلدول-14.

الجدول-14

الدوراتم

عدد املتدربنيعدد الدورات

ن�ضاءرجالن�ضاءرجال

413816التدري�س اجلامعي الفعال1

423342التدري�س امل�ضغر2

424036ت�ضميم وبناء املقرر الدرا�ضي3

413518تقومي خمرجات التعلم4

166146112املجموع

22358الإجمايل
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ويو�ضح ال�ضكل-13 الدورات التي مت تنفيذها لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد، واأعداد املتدربني.

)الشكل - 13(  دورات أعضاء هيئة التدريس الجدد وأعداد المتدربين
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ب-  البيانات التف�سيلية لدورات اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد: و�ضملت ما يلي )اجلدول-15(: 

الجدول-15

ا�سم الدورةم
عدد 

التكرار

عدد جمموع املدة

املتدربني  �ضاعةيوم

4124838مهارات التدري�س اجلامعي الفعال1

442433التدري�س امل�ضغر2

483640ت�ضميم وبناء املقرر الدرا�ضي3

483635تقومي خمرجات التعلم4

1632144146الإجمايل

 

ج-  البيانات التف�سيلية لدورات ع�سوات هيئة التدري�س اجلدد، و�ضملت ما يلي )اجلدول-16(:

الجدول-16

ا�سم الدورةم
عدد 

التكرار

عدد جمموع املدة

املتدربات �ضاعةيوم

131216مهارات التدري�س اجلامعي الفعال1

221242التدري�س امل�ضغر2

241836ت�ضميم وبناء املقرر الدرا�ضي3

121018تقومي خمرجات التعلم4

61152112الإجمايل
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2-3 الدورات الخاصة بالمحاضرين والمعيدين/المحاضرات والمعيدات

وهدفت اإىل تنمية مهارات هذه الفئة من اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جمالت البحث العلمي، بالإ�ضافة اإىل تنمية مهاراتهم 

الذاتية والتقنية؛ مبا ميكنهم من القيام باملهام املوكلة اإليهم على اأف�ضل وجه ممكن �ضواًء يف املجال التدري�ضي، اأو متابعة درا�ضاتهم 

العليا. وقد ا�ضتفاد من هذه الدورات )230( م�ضاركًا/م�ضاركة وذلك من خالل )12( دورة تدريبية.  

اأ-  البيانات الإجمالية لدورات املحا�سرين واملعيدين/املحا�سرات واملعيدات، وهي مبينة يف اجلدول-17.

الجدول-17

املهاراتم

عدد املتدربنيعدد الدورات

ن�ضاءرجالن�ضاءرجال

333793مهارات البحث العلمي1

232058مهارات ذاتية2

22-1-مهارات تقنية3

5757173املجموع

12230الإجمايل
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كما يبني ال�ضكل-14 املهارات التي �ضملتها هذه الدورات، واأعداد املتدربني/املتدربات.

)الشكل - 14(  المهارات وأعداد المتدربين من المحاضرين والمعيدين
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ب-  البيانات التف�سيلية لدورات املحا�سرين واملعيدين، و�ضملت ما يلي )اجلدول-18(:

الجدول-18

ا�سم الدورةم
عدد 

التكرار

عدد جمموع املدة

املتدربني  �ضاعةيوم

مهارات البحث العلمي

11614البحث العلمي )مفاهيم – اآليات- اأخالقيات(1

11613كتابة اخلطة البحثية للماج�ضتري والدكتوراة2

11610برجميات كتابة وتبويب املراجع3

331837املجموع

مهارات ذاتية

11611مهارات اإدارة الوقت4

1169مهارات الت�ضال الفعال5

221220املجموع

553057الإجمايل
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ج- البيانات التف�سيلية للدورات اخلا�سة باملحا�سرات واملعيدات، و�ضملت ما يلي )اجلدول-19(:

الجدول-19

ا�سم الدورةم
عدد 

التكرار

عدد جمموع املدة

املتدربني  �ضاعةيوم

مهارات البحث العلمي

11633البحث العلمي: مفاهيم - اآليات - اأخالقيات1

11632كتابة اخلطة البحثية للماج�ضتري والدكتوراة2

11628برجميات كتابة وتبويب املراجع العلمية3

331893املجموع

مهارات ذاتية

11623مهارات اإدارة الوقت4

11620مهارات الت�ضال الفعال5

11215فن املظهر املنا�ضب للوظيفة6

331458املجموع

مهارات تقنية

7SPSS 131522التحليل الإح�ضائي با�ضتخدام برنامج

7947173الإجمايل
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3
الدورات الخاصة بالموظفين والموظفات

   دورات الإداريني/الإداريات

   دورات الإداريني/الإداريات الـجدد، والقيادات الإدارية، والقيادات

       امل�ستقبلية

   دورات ال�سكرتارية ومدراء املكاتب وال�سكرتري الأكادميي

   دورات الفنيني
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ثالثًا- الدورات الخاصة بالموظفين/الموظفات

الأكادميني يف  وال�ضكرتارية  املكاتب،  وال�ضكرتارية ومدراء  الإداريني،  املوظفني من  تنمية مهارات  اإىل  الدورات  هدفت هذه 

اإىل  يوؤدي  اأي�ضًا؛ مما  امل�ضتقبلية  والقيادات  الإدارية،  القيادات  لدى  املهارات  وتنمية هذه  والتقنية،  والإدارية،  الذاتية،  املجالت 

تعزيز امل�ضاعي الإبداعية والإجناز املحرتف لديهم؛ مبا يحقق التميز يف العملية الإدارية. وقد ا�ضتفاد من هذه الدورات )6905( 

موظفًا وموظفة وذلك من خالل )68( دورة تدريبية داخلية وكما هو مبني يف اجلدول-20.

الجدول-20

الدوراتم
عدد املتدربنيعدد الدورات

ن�ضاءرجالن�ضاءرجال

4814012923417دورات الإداريني1

-141 -5دورات الإداريني اجلدد 2

3889222دورات القيادات الإدارية3

-86-3دورات القيادات امل�ضتقبلية 4

234615115دورات ال�ضكرتارية ومدراء املكاتب5

-187- 7دورات ال�ضكرتري الأكادميي6

-741-27دورات الفنيني7

11615231513754املجموع

2686905الإجمايل
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اأعداد  ال�ضكل-15  ويو�ضح 

الدورات التدريبية الداخلية لكافة 

العام  يف  املنفذة  املوظفني  فئات 

حيث  1434/1433هـ؛  الدرا�ضي 

منها  تدريبية  دورة   )270( بلغت 

 )152( و  للرجال  دورة   )118(

للن�ضاء؛ اأي بن�ضبة حوايل )%44 (

للرجال و)56%( للن�ضاء.

ويو�ضح ال�ضكل-16 توزيع امل�ضاركني من كافة فئات املوظفني يف الدورات التدريبية الداخلية من الرجال والن�ضاء؛ حيث ا�ضتفاد 

)الشكل - 15(  أعداد الدورات التدريبية للموظفين
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وموظفًة منهم )3151( رجال   بلغ عددهم )6905( موظفًا  الدورات، حيث  ا�ضتفادوا من هذه  الذين  اأعداد   16 ال�ضكل  ويو�ضح 

و)3754( ن�ضاء؛ مما ي�ضكل حوايل )46%( للرجال و)54%( للن�ضاء.

)الشكل - 16(  أعداد المتدربين من الموظفين
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3-1  الدورات الخاصة باإلداريين/اإلداريات

وهدفت اإىل تنمية املهارات الإدارية والذاتية والتقنية لدى من�ضوبي اجلامعة من الإداريني، ومبا ميكنهم من الرتقاء مب�ضتوى 

الأعمال املناطة بهم. وقد بلغ عدد املتدربني من الإداريني )4709( موظفًا وموظفة وذلك من خالل )188( دورة تدريبية.

اأ-  البيانات الإجمالية لدورات الإداريني/الإداريات، وهي مبينة يف اجلدول-21.

الجدول-21

املهاراتم

عدد املتدربنيعدد الدورات

ن�ضاءرجالن�ضاءرجال

15694191732مهارات اإدارية1

-11-1مهارات تعليمية2

26607311483مهارات ذاتية3

611131202مهارات تقنية4

4814012923417املجموع

1884709الإجمايل
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ويو�ضح ال�ضكل-17 املهارات التي �ضملتها دورات الإداريني، والأعداد لكل منها من الرجال والن�ضاء.

)الشكل - 17(  المهارات وأعداد المتدربين من اإلداريين
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ويبني اجلدول-22 وال�ضكل-18 عدد الدورات التي مت تنفيذها لهذه املهارات، ون�ضبة كل منها.

الجدول-22

مهارات ذاتيةمهارات اإداريةم
مهارات 

تعليمية

مهارات 

تقنية
املجموع

8486117188عدد الدورات

-9%0.5%45.8%44.7%الن�ضبة %

)الشكل - 18(  النسب المئوية لدورات اإلداريين
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ب- البيانات التف�سيلية لدورات الإداريني، و�ضملت ما يلي )اجلدول-23(:

الجدول-23

التكرارا�سم الدورةم
عدد اإجمايل املدة

املتدربني ال�ضاعة اليوم

مهارات اإدارية

1313.529التميز يف الت�ضالت الإدارية1

262767الت�ضال الفعال2

262751التميز يف خدمة العمالء3

262745الثقافة التنظيمية ودورها يف حتقيق روؤية اجلامعة4

1313.530القيادة الإدارية النموذجية5

1313.530اإدارة التغري6

1313.534بناء واإدارة فرق العمل7

3940.566مهارات الكتابة الإدارية8

1313.532امل�ضرتيات احلكومية با�ضتخدام ال�ضلف9

1313.535اإعداد التقارير املالية احلكومية10

1545203419املجموع
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مهارات ذاتية

41254117قيم واأخالقيات العمل11

51567.5137مهارات التعامل مع �ضغوط العمل12

61881165حل امل�ضكالت واتخاذ القرار13

41254103مهارات التاأثري والإقناع14

3940.580مهارات التعامل مع بيئة العمل15

1313.529اإ�ضرتاتيجيات تطوير الذات16

1313.538مهارات الإجناز والإنتاجية17

262762التخطيط وتنظيم الوقت18

2678351731املجموع

مهارات تعليمية

1304811برنامج اللغة الإجنليزية19

مهارات تقنية

1313.530برنامج معاجلة الن�ضو�س20

441675اأنظمة الإدارة الإلكرتونية باجلمعيات العلمية21

22Excel 1313.526برنامج

61043131املجموع

481636451292الإجمايل
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ج- البيانات التف�سيلية لدورات الإداريات، و�ضملت ما يلي )اجلدول-24(:

الجدول-24

ا�سم الدورةم
عدد 

التكرار

عدد املدة

املتدربات �ضاعةيوم

مهارات اإدارية

363080بناء ثقافة تنظيمية فعالة1

61260170مهارات التميز الوظيفي2

494099مهارات التعامل مع الروؤ�ضاء3

363079اإدارة الفعاليات4

51560123فن التعامل مع ال�ضكاوى واعرتا�ضات العمالء5

1132132269اإعداد وكتابة التقارير6

51048134العالقات العامة7

102096265اإدارة �ضغوط العمل8

363091اإدارة النزاع يف بيئة العمل9

242048مهارات الإجناز والإنتاجية10

71684121اإدارة الجتماعات الفاعلة11

51256126مهارات الكتابة الإدارية12

484098اإدارة الوقت13
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121029احل�ضابات اخلتامية احلكومية14

691587361732املجموع

مهارات ذاتية

71878194مهارات الت�ضال الفعال15

71780157قيم واأخالقيات العمل16

51050127تنمية مهارات حتفيز الذات والآخرين17

61258141مهارات اإدارة الوقت18

61058151فن الإتيكيت والربوتوكول19

61260162حل امل�ضكالت واتخاذ القرارات20

363064مهارات توجيه واإر�ضاد الطالبة اجلامعية21

61260147مهارات تنمية وتطوير الذات22

484099تعزيز الثقة بالنف�س23

12821مهارات اإدارة العالقات ال�ضخ�ضية24

362464مهارات التعامل مع الآخرين25

11622التعلم الإكلينيكي الفّعال26

11624نظريات التعلم يف البيئة الأكادميية وو�ضائل الت�ضال امل�ضهورة27

363086مهارات البتكار و التفكري الإبداعي28
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121024الإيجابية يف بيئة العمل29

601235981483املجموع

مهارات تقنية

131219اأ�ضا�ضيات الإك�ضل30

152027من�ضقات اجلداول والت�ضجيل يف الأق�ضام31

121024التحرير ال�ضحفي الإلكرتوين32

33SPSS 72099105التحليل الإح�ضائي با�ضتخدام برنامج

152027�ضرح اآليات اجلداول والت�ضجيل يف الأق�ضام34

1135161202املجموع

14031614953417الإجمايل

3-2 الدورات الخاصة باإلداريين/اإلداريات الجدد، والقيادات اإلدارية، والقيادات المستقبلية

وهدفت اإىل تنمية مهارات هذه الفئات من من�ضوبي اجلامعة يف املجالت الإدارية والذاتية، وقد بلغ عدد امل�ضاركني يف هذه 

الدورات )538( متدربًا ومتدربة وذلك من خالل )19( دورة تدريبية وكما هو مبني يف اجلدول-25 واجلدول-26.

اأ-  البيانات الإجمالية لدورات الإداريني/الإداريات اجلدد، والقيادات الإدارية، والقيادات امل�ستقبلية، وهي مبينة يف اجلدول-

25 واجلدول-26.
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الجدول-25

املهاراتم

اأعدد املتدربني/املتدربات

املجموعقيادات م�ضتقبليةقيادات اإداريةاإداريني جدد

ن�ضاءرجالن�ضاءرجالن�ضاءرجالن�ضاءرجال

262222-8922286-87مهارات اإدارية1

-54-----54مهارات ذاتية2

316222-8922286-141املجموع

14131186538الإجمايل

الجدول-26

م
املهارات

اأعدد الدورات التدريبية

املجموعقيادات م�ضتقبليةقيادات اإداريةاإداريني جدد

ن�ضاءرجالن�ضاءرجالن�ضاءرجالن�ضاءرجال

98-383-3مهارات اإدارية1

-2-----2مهارات ذاتية2

118-383-5املجموع

511319الإجمايل
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ويو�ضح ال�ضكل-19 اأعداد املتدربني من الرجال والن�ضاء لكل من الفئات املذكورة اأعاله.

)الشكل - 19(  أعداد المتدربين - إداريون جدد وقيادات إدارية ومستقبلية
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كما يبني ال�ضكل-20 املهارات واأعداد املتدربني لكل منها.

)الشكل - 20(  المهارات وأعداد المتدربين من اإلداريين الجدد
والقيادات اإلدارية والمستقبلية
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ب-  البيانات التف�سيلية لدورات الإداريني اجلدد، والقيادات الإدارية، والقيادات امل�ستقبلية )رجال(، و�ضملت ما يلي )اجلدول-27(:

الجدول-27

التكرارا�سم الدورةم
عدد اإجمايل املدة

املتدربني  ال�ضاعة اليوم

االإداريون اجلدد

مهارات اإدارية

3940.587مهارات الكتابة الإدارية )اإداريني جدد(1

مهارات ذاتية

2627.054قيم واأخالقيات العمل )اإداريني جدد(2

51568141املجموع

القيادات االإدارية

مهارات اإدارية

262765القيادة الإدارية يف املوؤ�ض�ضات املتميزة3

1313.524اإدارة امل�ضاريع الحرتافية4

394189املجموع

القيادات امل�ضتقبلية

مهارات اإدارية

2627.059مهارات القائد الفعال5

1313.527اإدارة الإ�ضرتاتيجيات6

394186املجموع

1133150316الإجمايل
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ج-  البيانات التف�سيلية لدورات القيادات الإدارية )ن�ساء(،  و�ضملت )اجلدول-28(:

الجدول-28

ا�سم الدورةم
عدد 

التكرار

جمموع املدة
عدد املتدربات

�ضاعةيوم

مهارات اإدارية

363071التخطيط ال�ضرتاتيجي1

121031الإدارة احلديثة للموارد الب�ضرية2

121031القيادة و الإبداع الإداري3

131232مهارات تفوي�س املهام وال�ضالحيات4

121030مهارات الإ�ضراف الفعال5

131227بناء واإدارة فرق العمل6

81884222الإجمايل
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3-3  الدورات الخاصة بالسكرتارية ومدراء المكاتب والسكرتير األكاديمي

وهدفت اإىل تنمية مهارات هذه الفئة من من�ضوبي اجلامعة يف املجالت الإدارية والذاتية لإك�ضاب امل�ضاركني املعارف واملهارات 

التقنية احلديثة للقيام باأعمال ال�ضكرتارية واإدارة املكاتب بكفاءة عالية وجودة متميزة.

وقد بلغ عدد امل�ضتفيدين من هذه الدورات )917( موظفًا وموظفة وذلك من خالل )51( دورة تدريبية وكما هو مبني يف 

اجلدول-29 واجلدول-30. 

اأ-  البيانات الإجمالية لدورات ال�سكرتارية ومدراء املكاتب وال�سكرتري الأكادميي، وهي مدرجة يف اجلدول-29 

واجلدول-30.

الجدول-29

املهاراتم

اأعدد املتدربني

املجموع

�ضكرتري اأكادميي�ضكرتارية ومدراء مكاتب

ن�ضاءرجالن�ضاءرجالن�ضاءرجال

293115--293115مهارات اإدارية1

-235-61-174مهارات ذاتية2

-274-126-148مهارات تقنية3

802115-615115187املجموع

730187917الإجمايل
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الجدول-30

املهاراتم

اأعدد الدورات

املجموع

�ضكرتري اأكادميي�ضكرتارية ومدراء مكاتب

ن�ضاءرجالن�ضاءرجالن�ضاءرجال

114--114مهارات اإدارية1

-8-2-6مهارات ذاتية2

-28-5-23مهارات تقنية3

474-4047املجموع

44751الإجمايل

اأعداد  ال�ضكل-21  ويو�ضح 

املذكورة  الفئات  من  لكل  املتدربني 

من الرجال والن�ضاء.

)الشكل - 21(  أعداد المتدربين من السكرتارية ومدراء المكاتب والسكرتير األكاديمي
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كما يبني ال�ضكل-22 املهارات التي �ضملتها هذه الدورات واأعداد امل�ضاركني فيها من الرجال والن�ضاء.

)الشكل - 22(  المهارات وأعداد المتدربين من السكرتارية ومدراء المكاتب والسكرتير األكاديمي
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يلي  ما  و�ضملت  )رجال(،  الأكادميي  وال�سكرتري  املكاتب  ومدراء  ال�سكرتارية  لدورات  التف�سيلية  البيانات  ب-  

)اجلدول-31(:

الجدول-31

التكرارا�سم الدورةم
عدد اإجمايل املدة

املتدربني  ال�ضاعة اليوم

�ضكرتاريا ومدراء مكاتب

مهارات اإدارية

27.050 26التميز يف خدمة العمالء 1

51567.5126تنظيم واإدارة الجتماعات الفعالة2

1313.529ال�ضكرتارية ومدراء املكاتب3

3940.588الأر�ضفة وحفظ امل�ضتندات4

1133149293املجموع

مهارات ذاتية

262757مهارات التعامل يف بيئة العمل5

262764�ضفات ال�ضخ�ضية الناجحة6

1313.526التخطيط وتنظيم الوقت7

1313.527حل امل�ضكالت واتخاذ القرارات8

61881174املجموع
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مهارات تقنية

9Outlook 3940.571برنامج

10Power Point 3940.577برنامج

61881148املجموع

2369311615املجموع الكلي

�ضكرتري اأكادميي

مهارات ذاتية

1313.531مهارات التعامل مع �ضغوط العمل11

1313.530مهارات التعامل يف بيئة العمل12

262761املجموع

مهارات تقنية

3940.577برنامج Excel )�ضكرتري اأكادميي(13

1313.522برنامج Outlook )�ضكرتري اأكادميي(14

1313.527برنامج Power Point )�ضكرتري اأكادميي(15

51568126املجموع

72195187املجموع الكلي )�ضكرتري اأكادميي(

3090406802الإجمايل
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ج-  البيانات التف�سيلية لدورات ال�سكرتارية )ن�ساء(، و�ضملت ما يلي )اجلدول-32(:

الجدول-32

ا�سم الدورةم
عدد 

التكرار

عدد جمموع املدة

املتدربات �ضاعةيوم

مهارات اإدارية

131231تنظيم واإدارة الجتماعات الفاعلة1

12827التميز يف اأعمال ال�ضكرتارية ومديري املكاتب2

153530اإعداد وتنمية مهارات �ضكرتريي الأق�ضام الأكادميية3

142027ال�ضكرتارية الإلكرتونية4

41475115الإجمايل

3-4  الدورات الخاصة بالفنيين

وخ�ض�ضت ملن�ضوبي اجلامعة من الفنيني العاملني يف امل�ضاريع وال�ضيانة وخا�ضة يف جمال تقنية املعلومات، وقد �ضملت الدورات 

املخ�ض�ضة لهذه الفئة املجالت التقنية، والإدارية، والذاتية. وبلغ عدد امل�ضتفيدين منها )741( فنيًا وكلهم من الرجال، وذلك من 

خالل 27 دورة تدريبية )اجلدول-33(.

اأ-  البيانات الإجمالية الدورات للفنيني،  وهي مبينة يف اجلدول-33 وال�ضكل-23.

الجدول-33
عدد املتدربنيعدد الدوراتاملهاراتم

253مهارات تقنية1

386مهارات اإدارية2

22602مهارات ذاتية3

27741الإجمايل
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)الشكل - 23(  أعداد المتدربين من الفنيين
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ب-  البيانات التف�سيلية لدورات الفنيني،  و�ضملت ما يلي )اجلدول-34(.

الجدول-34

التكرارا�سم الدورةم
عدد اإجمايل املدة

املتدربني  ال�ضاعة اليوم

مهارات تقنية

1Excel 1313.526برنامج

2Outlook 1313.527برنامج

262753املجموع

مهارات اإدارية

3940.586مهارات الكتابة الإدارية3

مهارات ذاتية

51567.5132التخطيط وتنظيم الوقت4

61881152مهارات الإجناز والإنتاجية5

3940.588قيم واأخالقيات العمل6

3940.580اإ�ضرتاتيجيات تطوير الذات7

3940.587حل امل�ضكالت واتخاذ القرار8

1313.536مهارات الإقناع والتاأثري9

1313.527مهارات التعامل مع �ضغوط العمل10

2266297602املجموع

2781365741الإجمايل
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4
الدورات الخاصة بالطالب والطالبات

   البيانات الإجمالية لدورات الطالب والطالبات

   البيانات التف�سيلية لدورات الطالب

   البيانات التف�سيلية لدورات الطالبات
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رابعًا: الدورات الخاصة بالطالب / الطالبات

وهي دورات موجهة لتنمية مهارات الطالب يف املجالت التعليمية، والتقنية، والبحث العلمي، بالإ�ضافة اإىل املجالت الذاتية 

والإدارية بهدف تنمية مهاراتهم على التعلم الذاتي، واقتناء املعرفة، وزيادة حت�ضيلهم العلمي، ومهاراتهم ال�ضخ�ضية، والجتماعية، 

والتقنية. وكما هو مبني يف اجلدول-33 فقد بلغ عدد امل�ضتفيدين من هذه الدورات )1945( طالبًا وطالبة وذلك من خالل )94( 

دورة تدريبية )اجلدول-35(. 

اأ-  البيانات الإجمالية لدورات الطالب/الطالبات، وهي مبينة يف اجلدول-35.

الجدول-35

املهاراتم

عدد املتدربنيعدد الدورات

طالباتطالبطالباتطالب

558683املهارات التعليمية1

245871مهارات البحث العلمي2

21394املهارات التقنية3

1635405713املهارات الذاتية4

519149337املهارات الإدارية5

30647371208املجموع

941945الإجمايل
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ويو�ضح ال�ضكل-24 الأعداد الإجمالية للدورات التدريبية املنجزة للطالب يف العام الدرا�ضي 1434/1433هـ التي بلغت )94( 

دورة تدريبية منها )30( دورة للطالب و )64( دورة للطالبات.

)الشكل - 24(  أعداد الدورات التدريبية للطالب والطالبات
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)الشكل - 25(  أعداد المتدربين من الطالب والطالبات
ويو�ضح ال�ضكل-25 توزيع املتدربني 

الدورات  يف  والطالبات  الطالب  من 

التدريبية.

ويـــو�ضـــح ال�ضكـــــل -26 

هذه  �ضملتها  التي  املهارات 

املتدربني  واأعداد  الدورات، 

لكل  والطالبات  الطالب  من 

منها.

)الشكل - 26(  المهارات وأعداد المتدربين من الطالب



87

ويبني اجلدول-36 وال�ضكل-27 جمموع الدورات التي مت تنفيذها لهذه املهارات ون�ضبة كل منها.

الجدول-36

م
املهارات 

التعليمية

مهارات 

البحث 

العلمي

املهارات 

التقنية

املهارات 

الذاتية

املهارات 

الإدارية
املجموع

1063512494عدد الدورات

-26%54%3%6%11%الن�ضبة %
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)الشكل - 27(  النسب المئوية في دورات الطالب والطالبات
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ب-  البيانات التف�سيلية لدورات الطالب، و�ضملت ما يلي )اجلدول-37(:

الجدول-37

ا�سم الدورةم
عدد 

التكرار

جمموع 

املدة
عدد 

املتدربني
�ضاعةيوم

مهارات تعليمية

242036مهارات وم�ضادر التعلم الذاتي1

2SPSS 121014مبادئ الإح�ضاء

121025القراءة ال�ضريعة3

121011اخلط العربي4

مهارات بحثية

121040اإعداد وكتابة البحوث5

121018البحث العلمي اأ�ضا�ضيات ومهارات6

مهارات تقنية

121010نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين8

11529البودكا�ضت والتعلم اجلوال9

مهارات ذاتية

121030اإعداد ال�ضرية الذاتية واملقابالت ال�ضخ�ضية10

121033اأخالقيات العمل11

121025التخطيط امل�ضتقبلي للمهنة12

121024بو�ضلة التفكري مقيا�س هريمان13

121013اإعداد ال�ضرية الذاتية14

121024بناء الهوية ال�ضخ�ضية15
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121015التخطيط وتنظيم الوقت16

121026فن اإدارة الأولويات17

121022الذكاء العاطفي18

121024التفكري الناقد19

242059العالقات العامة20

121038الإبداع واملبادرة21

11532التخطيط للم�ضتقبل22

121010اللياقة البدنية وتخفيف الوزن23

121030الإ�ضعافات الأولية24

مهارات اإدارية

مهارات اإدارة املكاتب25
1

21037

مهارات بناء فريق العمل26
1

21028

حل امل�ضكالت واتخاذ القرار27
1

21025

مهارات اأعمال ال�ضكرتارية28
1

21027

مهارات �ضوق العمل29
1

21032

3058290737الإجمايل
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ج-  البيانات التف�سيلية لدورات الطالبات،  و�ضملت ما يلي )اجلدول-38(:

الجدول-38

ا�سم الدورةم

عدد 

التكرار

عدد جمموع املدة

املتدربات �ضاعةيوم

مهارات تعليمية-بكالوريو�س

12822الإح�ضاء احليوي1

2SPSS 253032التحليل الإح�ضائي با�ضتخدام برنامج

مهارات تعليمية-درا�سات عليا

3SPSS 263029التحليل الإح�ضائي با�ضتخدام

مهارات بحثية-بكالوريو�س

12811البحث العلمي: مفاهيم واآليات4

13626اإعداد البحث العلمي5

مهارات بحثية-درا�سات عليا

241834برجميات كتابة وتبويب املراجع العلمية6

مهارات تقنية-بكالوريو�س

1154البودكا�ضات واجلوال التعليمي7

مهارات ذاتية-بكالوريو�س

91256221مهارات كتابة ال�ضرية الذاتية واملقابلة ال�ضخ�ضية8
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12826مهارات التاأثري والإقناع9

573167مهارات احلديث والإلقاء10

452561مهارات اإدارة الوقت11

352135مهارات تنمية وتطوير الذات12

12816العالقات العامة13

331661مهارات التعامل مع الآخرين14

11579متغريات احلياة الطالبية و�ضوق العمل15

231529تعزيز الثقة بالنف�س16

12108مهارات احلديث والإلقاء17

11539مهارات الت�ضال18

221221كتابة ال�ضرية الذاتية19

11621مهارات الإتكيت يف حميط العمل20

11629مهارات التخطيط واتخاذ القرارات21

مهارات ذاتية-درا�سات عليا

12108مهارات احلديث والإلقاء22

مهارات اإدارية-بكالوريو�س

6124277اإدارة امل�ضاريع ال�ضغرية23
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حل امل�ضكالت واتخاذ القرارات24
7

1043140

بناء واإدارة فرق العمل25
2

41347

مهارات العمل �ضمن فريق26
1

1629

الت�ضالت الإداريه وكتابة التقارير27
2

21236

641014551208الإجمايل
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5
الدورات الخارجية
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خامسًا: الدورات الخارجية

يف اإطار �ضعيها الدائم لتطوير وحت�ضني مهارات التدري�س اجلامعي لأع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س من خالل عقد دورات 

تدريبية خارج اململكة يف اإجازة ال�ضيف، فقد قامت العمادة بالتوا�ضل مع )60( مركزًا من مراكز التطوير املهني يف اجلامعات 

امل�ضنفة عامليًا، واأخرى تعتربها جامعة امللك �ضعود ذات عالمات مرجعية لها؛ وذلك لنتقاء برامج تدريبية منا�ضبة لأع�ضاء هيئة 

التدري�س خالل فرتة �ضيف عام 1434هـ.

وقد انتقت العمادة خم�ضة برامج تدريبية يف جمالت التطوير املهني اجلامعي، اثنني منها يف جمال التعليم والتعلم، وبرنامج 

يف التعليم الطبي، وبرنامج يف تقنية التعليم، واآخر يف القيادة الأكادميية. وا�ضتفاد من هذه الدورات )102( ع�ضو/ع�ضوة هيئة 

تدري�س كما هو مبني يف اجلدول-39. 

الجدول-39

املجالالـجامعةم
عدد 

الربامج

عدد امل�ساركني

املجموع

ن�ضاءرجال

2101222التعليم والتعلمجامعة كوين مارجريت – اململكة املتحدة1

1161127التعلم الطبيجامعة اأوتاوا كندا2

123730تقنية التعلمجامعة يورك - كندا3

118523القيادة الأكادمييةجامعة فلوريدا اأتالنتيك - اأمريكا4

56735102الإجمايل
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ويو�ضح ال�ضكل-28 اأعداد امل�ضاركني يف هذه الدورات يف اجلامعات الأربع املذكورة اآنفًا.

)الشكل - 28(  أعداد المتدربين - الجامعات
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ويبني ال�ضكل-29 اأعداد املتدربني من الرجال والن�ضاء يف كل من املجالت التدريبية املعتمدة.

)الشكل - 29(  أعداد المتدربين - المجاالت
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كما يبني اجلدول-40 وال�ضكل-30 توزيع امل�ضاركني يف هذه الدورات وفقًا للمرتبة الوظيفية.

الجدول-40
العددالرتبةم

22اأ�ضتاذ1

23اأ�ضتاذ م�ضارك2

57اأ�ضتاذ م�ضاعد3

102الإجمايل

)الشكل - 30(  أعداد المشاركين في الدورات الخارجية وفقًا للرتبة الوظيفية



101



102



103

6
الفعاليات األخرى

   املحا�سرات الـخا�سة باأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س

     فعاليات الأ�سبوع الأول من العام الـجامعي 1434/1433هـ

    الدورة ال�ساد�سة لربنامج تهيئة اأع�ساء هيئة التدري�س الـجدد

     امللتقى ال�سنوي الثاين للتدري�س الـجامعي )تقييم خمرجات التعلم(
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سادسًا: الفعاليات األخرى

اجلامعي  العام  من  الأول  الأ�ضبوع  فعاليات  �ضملت 

1434/1433هـ جمموعة منتقاة من املحا�ضرات، وور�س 

العمل، وقد متحورت حول العملية التعليمية والطرق التي 

توؤدي اإىل جودة خمرجاتها.

كما �ضملت هذه الفعاليات الدورة ال�ضاد�ضة لربنامج 

وبداأت  واإعدادهم،  اجلدد  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  تهيئة 

مثل:  مهمة  موا�ضيع  �ضملت  املحا�ضرات  من  ب�ضل�ضلة 

يف  التطويرية   وامل�ضاريع  والتعلم،  التعليم  اإ�ضرتاتيجية 

والتعليمية  املعرفية  وامل�ضادر  �ضعود،  امللك  جامعة 

اجلامعية، والبحث العلمي يف جامعة امللك �ضعود، وبرنامج 

اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار، واخلدمات التي 

واملوظفني،  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  �ضوؤون  تقدمها عمادة 

والتعامالت الإلكرتونية يف جامعة امللك �ضعود.

و�ضملت هذه الفعاليات اأي�ضًا امللتقى ال�ضنوي الثاين 

للتدري�س اجلامعي )تقييم خمرجات التعلم(، الذي انعقد 

الطالب(،  يتعلم  هل  ولكن  ندر�س..  )نحن  �ضعار  حتت 

لأع�ضاء  امل�ضتمر  التطوير  �ضبل  حول  اأن�ضطته  ومتحورت 
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املوجهة  املحا�ضرات  من  مهمة  جمموعة  �ضملت  كما  للجامعة.  متميزة  خمرجات  حتقيق  يف  بارٌز  دوٌر  لهم  ليكون  التدري�س  هيئة 

لأع�ضاء هيئة التدري�س واخلا�ضة بالعملية التعليمية، و�ضبل الرتقاء بها. 

6-1 فعاليات األسبوع األول من العام الجامعي 1434/1433هـ

حيث �ضارك يف فعالياته عدد من اأع�ضاء هيئة التدري�س، وقد �ضملت الفعاليات حما�ضرات عامة ح�ضرها من�ضوبو اجلامعة، 

واأع�ضاء هيئة التدري�س من املوؤ�ض�ضات التعليمية الأخرى، كما �ضملت عقد ور�س عمل خ�ض�ضت لأع�ضاء هيئة التدري�س من من�ضوبي 

)66( الفعاليات  كافة  ح�ضر  وقد  اجلدول-41.  يف  مبينة  عديدة  موا�ضيع  العمل  وور�س  املحا�ضرات  �ضملت  وقد  فقط.  اجلامعة 

م�ضاركًا، و )41( م�ضاركة )ال�ضكل-31(.

الجدول-41

الفئة امل�ستهدفة املو�سوع م

املحا�سرات )عامة – من�سوبو اجلامعة وغريهم(

اأع�ضاء هيئة التدري�س التويرت والتدري�س اجلامعي 1

= ق�ضايا معا�ضرة يف الن�ضر يف الدوريات العلمية الدولية 2

ور�س العمل )من�سوبو اجلامعة فقط(

اأع�ضاء هيئة التدري�س الجتاهات احلديثة يف تقنية التعليم 3

= مهارات البحث يف م�ضادر املعلومات الإلكرتونية 4

= اأ�ضا�ضيات نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين 5

= معايري جودة موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف القرن 21 6

اأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ت�ضميم وبناء املقرر الدرا�ضي 7

= التدري�س اجلامعي الفعال 8
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= تقومي خمرجات التعلم 9

= التدري�س امل�ضغر 10

ع�ضوات هيئة التدري�س اإدارة الف�ضول الفعالة والتعامل مع الطالبات 11

= التعلم التعاوين 12

= الجتاهات احلديثة يف تقنية التعليم 13

= اخلرائط الذهنية: تطبيقات على التدري�س اجلامعي 14

= اأخالقيات مهنة التدري�س اجلامعي 15

)الشكل - 31(  أعداد المشاركين في فعاليات األسبوع األول
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6-2 الدورة السادسة لبرنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد وإعدادهم

14-2012/10/15م.  وقد مت افتتاح الربنامج من قبل معايل مدير  28-1433/11/29هـ املوافق   ومت اإجنازها يف الفرتة 

اجلامعة، و�ضمل هذا الربنامج جمموعة من املو�ضوعات املدرجة يف اجلدول-42. وكان عدد احل�ضور )100( ع�ضو هيئة تدري�س، 

و)48( ع�ضوة هيئة تدري�س. 

الجدول-42
املو�سوع م

امل�ضاريع التطويرية جلامعة امللك �ضعود 1

التدريب والتطوير املهني يف جامعة امللك �ضعود 2

امل�ضاريع التطويرية لوكالة اجلامعة ل�ضوؤون الطالبات 3

امل�ضادر املعرفية والتعليمية اجلامعية 4

البحث العلمي يف جامعة امللك �ضعود 5

برنامج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار 6

اخلدمات التي تقدمها عمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني 7

التعامالت الإلكرتونية يف جامعة امللك �ضعود 8

اإ�ضرتاتيجية التعليم والتعلم 9

لــقــاء مـفـتــــوح 10
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6-3 الملتقى السنوي الثاني للتدريس الجامعي )تقييم مخرجات التعلم(

9-2013/2/12م برعاية كرمية من معايل وزير التعليم العايل، وافتتحه  3/28/-1434/4/2هـ املوافق  وانعقد يف الفرتة 

نيابة عنه معايل مدير اجلامعة.

انعقد امللتقى حتت �ضعار )نحن ندر�س.. ولكن هل يتعلم الطالب(. ويعترب هذا امللتقى ا�ضتجابة للمتغريات العاملية يف وظائف 

اجلامعة احلديثة، ومت�ضيًا مع اخلطة الإ�ضرتاتيجية للجامعة يف التطوير امل�ضتمر لأع�ضاء هيئة التدري�س ليكون لهم الدور املرجو يف 

حتقيق اجلامعة لأهدافها املن�ضودة. وقد �ضهد ح�ضورًا متميزًا كما هو مبني يف اجلدول-43.
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الجدول-43

الفئةم

عدد

املجموع
ور�س عملاملحا�ضرات

524169693رجال1

47873551ن�ضاء2

10022421244الإجمايل

 32- ال�ضكل  ويبيـــن 

يف  امل�ضاركيـــــن  اأعــــداد 

حما�ضرات امللتقى وور�س 

اإىل  الإ�ضارة  مع  عمله، 

يف  م�ضاركًا   )254( اأن 

من  كانوا  املحا�ضرات 

خارج اجلامعة. 

)الشكل - 32(  أعداد المشاركين في الملتقى
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كما يبني ال�ضكل-33 ن�ضب امل�ضاركني من الرجال والن�ضاء يف امللتقى ال�ضنوي الثاين للتدري�س اجلامعي.

)الشكل - 33(  نسب المشاركة في الملتقى السنوي الثاني للتدريس الجامعي
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6-4  المحاضرات الخاصة بأعضاء / عضوات هيئة التدريس

وا�ضعًا  طيفًا  املحا�ضرات  هذه  �ضملت 

من املجالت اخلا�ضة بالعملية التعليمية مثل 

كاأداة  الراجعة  والتغذية  التعلم،  نظريات 

وحت�ضينها،  التقييم  وو�ضائل  اأف�ضل،  لتعلم 

الإلكرتونية،  واحلقيبة  الآمنة،  التعلم  وبيئة 

والتعريف بال�ضهادة املهنية، وغريها. وكما هو 

مبني يف اجلدول-44 فقد بلغ عدد املحا�ضرات 

مقابل  للرجال   )14( منها  حما�ضرة   )26(

 )541( منها  ا�ضتفاد  وقد  للن�ضاء،   )12(

ع�ضو هيئة تدري�س منهم )222( من الرجال 

و )319( من الن�ضاء اأي بن�ضبة 41% للرجال 

و 59% للن�ضاء.

اأ- البيانات الإجمالية للمحا�سرات اخلا�سة باأع�ساء/ع�سوات هيئة التدري�س، وهي مبينة يف اجلدول-44 وال�ضكل-34. 

الجدول-44

الفئةم
عدد 

ال�ضاعاتاملحا�ضراتامل�ضاركني

2221442رجال1

3191239ن�ضاء2

5412681الإجمايل
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)الشكل - 34(  أعداد المشاركين في المحاضرات
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ب-  البيانات التف�سيلية للمحا�سرات الـخا�سة باأع�ساء هيئة التدري�س، و�ضملت ما يلي )اجلدول-45(:

الجدول-45

ا�سم املحا�سرةم
عدد 

التكرار

جمموع املدة
عدد امل�ستفيدين

�ضاعةيوم

مهارات تدري�سية

22620التغذية الراجعة اأداة لتعلم اأف�ضل1

22629كفايات التدري�س الحرتايف2

22629نظريات التعلم3

22637بيئة التعلم الآمنة واملريحة4

5
 Properties being considered for any

assessment method11322

6
 E-Portfolio as tool for student learning

outcomes assessment11323

7Constructing essay and objective items11320

8
 Improving course  assessment through

effective planning11324

9
 OSCE for clinical assessment in health

colleges1137

10
 MCQ and EMI for written assessment in

health colleges11311

141442222الإجمايل
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ج-  البيانات التف�سيلية للمحا�سرات الـخا�سة بع�سوات هيئة التدري�س، و�ضملت ما يلي )اجلدول-46(:

الجدول-46

ا�سم املحا�سرةم
عدد 

التكرار

جمموع املدة
عدد امل�ستفيدات

�ضاعةيوم

مهارات تدري�سية

11331التعريف بال�ضهادة املهنية1

22637بيئة التعلم الآمنه واملريحة2

22641نظريات التعلم3

22640كفايات التدري�س اجلامعي4

22638التغذية الراجعة اأداة تعلم اأف�ضل5

مهارات البحث  العلمي

11361ق�ضايا معا�ضرة يف الن�ضر يف الدوريات العلمية الدولية6

مهارات قيادية اأكادميية

11630مهارات تطوير القيادات بجامعة امللك �ضعود7

مهارات تقنية

11341تويرت والتدري�س اجلامعي8

121239319الإجمايل
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7
المبادرات الريادية للعمادة

    برنامج ال�سهادة املهنية

     برنامج اأع�ساء هيئة التدري�س الـجدد

     برنامج ا�ست�سارة النظراء
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سابعًا- المبادرات الريادية العمادة

7-1    برنامج الشهادة المهنية 

روؤية الربنامج: 

الرتقاء مب�ضتوى الأداء التدري�ضي لع�ضو هيئة التدري�س اإىل امل�ضتوى الحرتايف 

والتناف�ضي يف ع�ضر القت�ضاد املعريف والتوجه نحو العاملية.

ر�سالة الربنامج:

التدري�ضية  مهامه  لأداء  �ضعود  امللك  بجامعة  التدري�س  هيئة  ع�ضو  تاأهيل 

لتحقيق  والتعلم  التدري�س  ممار�ضات  اأف�ضل  ا�ضتخدام   على  وتدريبه  باحرتافية، 

اأهداف اجلامعة ور�ضالتها.

هدف الربنامج:

يهدف الربنامج اإىل دعم اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �ضعود، وتعزيز 

قدراتهم يف جمال املمار�ضات التدري�ضية والتعلم الن�ضط بالتعليم العايل. ويعطي الربنامج فر�ضة فريدة لأع�ضاء هيئة التدري�س 

املختلفة ب�ضفة خا�ضة،  والتخ�ض�ضات  املجالت  وتطبيقاتهما يف  والتعلم ب�ضفة عامة،  التدري�س  لتح�ضيل معارف ومهارات عن 

ن اأع�ضاء هيئة التدري�س من ال�ضتفادة من بع�س مفاهيم التدري�س والتعلم، واملمار�ضات الأكادميية الفاعلة. وميكِّ

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن النجاح يف تقدمي تدري�س جيد وفاعل يتطلب فهمًا عميقًا للعديد من اإ�ضرتاتيجيات التدري�س الفاعلة، ويتطلب 

اأي�ضًا حكمة يف ا�ضتخدامها بالكيفية والوقت املنا�ضبني، وهذا ال�ضتخدام ل يتاأتى اإل عن طريق الفهم التحليلي والنقدي لأف�ضل ممار�ضات 

التدري�س والفل�ضفة التي تدعمها. ولتحقيق ذلك والو�ضول اإىل امل�ضتوى املتميز من الأداء لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة امللك �ضعود 

اأطلقت عمادة تطوير املهارات برنامج ال�ضهادة املهنية يف التدري�س والتعلم اجلامعي، وهو برنامج متوافق مع اخلطة الإ�ضرتاتيجية لكل 

من عمادة تطوير املهارات وجامعة امللك �ضعود يف دعم وتعزيز ممار�ضات التدري�س املثلى، وحتقيق جودة التعليم.
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والربنامج عبارة عن )60( �ضاعة تدري�ضية وتدريبية 

وتعد  العملية.  والأن�ضطة  التكليفات  من  وعدد  مبا�ضرة، 

ومتثل  ال�ضهادة،  واإمتام  للتقييم  اأ�ضا�ضًا  الأن�ضطة  هذه 

نظام  ح�ضب  �ضفية  ل  تعلم  �ضاعة  �ضتمائة  جمملها  يف 

 European Transfer الأوروبي  املعتمدة  ال�ضاعات 

 .Credit System -ETCS

املخرجات التعليمية املتوقعة للربنامج:

بعد اجتياز برنامج ال�ضهادة املهنية يف التدري�س 

امل�ضارك  يكون  اأن  يتوقع  بنجاح  اجلامعي  والتعلم 

قادرًا على اأن:

يدر�س ويتعلم يف بيئة التعليم اجلامعي.  -

ي�ضمم مقرره بطريقة مثلى.  -

يعقب على ممار�ضاته  التدري�ضية، ويحللها، وينقدها ب�ضكل بناء يف �ضوء خمرجات البحوث الرتبوية والتدري�ضية.   -

يح�ضن من الأداء التدري�ضي من خالل تطبيقه للممار�ضات اجليدة يف التدري�س والتعلم.   -

يقيم املخرجات التعليمية املتوقعة للطالب بطريقة ت�ضمن التحقق من اإجناز املقرر لأهدافه التعليمة.  -

يطبق اإ�ضرتاتيجيات تدري�س وتعلم متعددة تزيد من امل�ضاركة الطالبية، وتتمركز حول الطالب اأكرث منها حول الأ�ضتاذ.  -

ي�ضتخدم تقنية املعلومات والت�ضال املنا�ضبة داخل وخارج ال�ضف بكفاءة عالية.  -

ُيي�ضر ويراقب تعلم الطالب.  -

ي�ضمم بحوثًا تربوية يف جمال التخ�ض�س ويطبقها.  -

يتبادل اخلربات التدري�ضية والتعليمة مع اأقرانه من خالل جمتمع تعلم فاعل.  -

يوؤمن بالتنمية امل�ضتدامة لتطوير مهنة التدري�س وميار�س ذلك ب�ضكل عملي.  -
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بيانات عن الربنامج:

بلغ عدد امل�ضجلني يف الربنامج )255( ع�ضو هيئة تدري�س من الرجال والن�ضاء؛ منهم )142( ع�ضوًا ا�ضتخدم نظام اإدارة 

التعلم LMS. وبلغ عدد من قدم التكليفات )42( ع�ضوًا؛ منهم )29( ع�ضوًا اجتاز هذه التكليفات: اجلدول-47 وال�ضكل-35. 

اأي مبتو�ضط قدره  �ضاعة؛  بلغ )927.5(  التعلم قد  اإدارة  الإجمايل ل�ضتخدام نظام  ال�ضاعات  اأن عدد  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 

)6.5( �ضاعة للم�ضتخدم الواحد.

الجدول-47
العددالبيانم

255   امل�ضجلون يف الربنامج1

142امل�ضتخدمون الفعليون لنظام اإدارة التعلم2

42 املتقدمون بالتكليفات3

29املجتازون للتكليفات4

)الشكل - 35(  بيانات برنامج الشهادة المهنية
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7-2  برنامج أعضاء هيئة التدريس الجدد 

تتمحور الغاية من الربنامج حول اإعداد ع�ضو هيئة التدري�س وتهيئته لتحمل اأمانة 

التعليم من خالل بناء الفكر، و�ضقل املهارات، وتطوير التجارب، وتبادل اخلربات، 

وهذا  متكاماًل.  تعليميًا  قائدًا  التدري�س  هيئة  ع�ضو  ليكون  التنمية،  يف  وامل�ضاركة 

Staff & Educational Development Association- الربنامج معتمد من قبل

SEDA الربيطانية.

روؤية الربنامج:

حتقيق الحرتافية يف الأداء والتميز بالتدري�س لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد يف 

جامعة امللك �ضعود.

ر�سالة الربنامج:

جامعة  يف  اجلدد  التدري�س  هيئة  لأع�ضاء  الأ�ضا�ضية  التدري�ضية  املهارات  دعم 

امللك �ضعود من خالل تقدمي حزمة من الربامج التدريبية املتكاملة وعرب اأداء اإ�ضرايف 

وتنفيذي فاعل؛ ومبا يحقق التميز لدى املنت�ضبني يف املجال التدري�ضي تخطيطًا وتنفيذًا وتقوميًا.

هدف الربنامج:

اإك�ضاب  اإىل  الربنامج  يهدف 

اجلدد  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء 

املعارف ال�ضرورية عن جامعة امللك 

�ضعود وذلك فيما يتعلق مب�ضروعات 

الأكادميية،  واخلدمات  التطوير، 

اإتقان  بغية  الأ�ضا�ضية  واملهارات 

التدري�س اجلامعي.
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مكونات الربنامج: يتكون الربنامج من جزئني رئي�ضني:

اجلزء لأول، وغايته الأ�ضا�ضية هي التوجيه، وي�ضتمل على �ضل�ضلة من املحا�ضرات واللقاءات التي ُتوَجه جلميع اأع�ضاء هيئة 

باحلياة  املرتبطة  املو�ضوعات  من  العديد  وتغطي  يومان  واللقاءات  املحا�ضرات  هذه  مدة  باجلامعة.  حديثًا  املعينني  التدري�س 

هيئة  لأع�ضاء  مكونًا متهيديًا  اجلزء  هذا  ويعد  �ضعود.  امللك  بجامعة  واخلدمات  التطويرية،  وامل�ضروعات  والأن�ضطة،  الأكادميية، 

التدري�س اجلدد للتكيف ال�ضريع مع بيئة العمل اجلديدة، وحتقيق درجة من ال�ضتقرار والتوازن مع اأمورهم احلياتية، وامل�ضاركة 

الفاعلة يف الأن�ضطة الأكادميية املختلفة. يحتوي هذا اجلزء على املو�ضوعات التالية:

-  امل�ضادر املعرفية والتعليمية بجامعة امللك �ضعود. -  امل�ضروعات التطويرية بجامعة امللك �ضعود.  

-  البحث العلمي بجامعة امللك �ضعود. -  حقوق وواجبات ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك �ضعود. 

اجلزء الثاين، ويتكون من عدد من الدورات التدريبية وور�س العمل التي تعد اأ�ضا�ضًا ومتطلبًا مهمًا لتطوير املهارات التدري�ضية 

لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد )حديثي التدري�س اجلامعي(. مدة هذه الدورات )36( �ضاعة تدريبية وتت�ضمن ت�ضميم وبناء املقرر 

)9( �ضاعات، والتدري�س اجلامعي الفعال )12( �ضاعة، وتقييم خمرجات التعلم )9( �ضاعات(، والتدري�س امل�ضغر )6(�ضاعات.

اأن�سطة الربنامج:

يجري امل�ضاركون عددًا من التقييمات التكوينية والتح�ضيلية والأن�ضطة املختلفة خالل الربنامج، ومنها:

ال�ضتبانة القبلية والبعدية: يوزع على امل�ضاركني اإ�ضتمارة ا�ضتبانة قبل بدء الربنامج وبعد النتهاء منه، وذلك لقيا�س املعارف 

واملعلومات املكت�ضبة كنتيجة خلربات التعلم املرتاكمة من الربنامج.

اأدائهم  عن  راجعة  تغذية  خاللها  ياأخذون  التي  امل�ضغر  للتدري�س  جل�ضات  يف  املتدربني  جميع  ي�ضارك  امل�ضغر:  التدري�س   

التدري�ضي من املدرب وباقي الزمالء.

اأجل  للمقرر اخلا�س به ويقدمه يف موعد حمدد من قبل جلنة الربنامج من  املقرر: يقوم كل م�ضارك بت�ضميم ملف  ملف 

التقييم، ويعترب ذلك اأحد املتطلبات الرئي�ضة لجتياز الربنامج.

التغذية الراجعة عن الربنامج: يقدم كل متدرب بنهاية الربنامج تغذية راجعة يف حدود 1000 كلمة على الأقل يعك�س من 

خاللها اخلربات التي اكت�ضبها، ومدى تطبيقه لها، وروؤيته لتح�ضني الربنامج التدريبي.
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بيانات الربنامج للعام 1434/1433هـ:

بلغ عدد امل�ضجلني يف الربنامج )74( ع�ضو هيئة تدري�س جديد من الرجال والن�ضاء، منهم )45( ع�ضو هيئة تدري�س، و )29( 

ع�ضوة هيئة تدري�س. وبلغ عدد املجتازين للربنامج )32( ع�ضو هيئة تدري�س من امل�ضجلني يف الربنامج؛ منهم) 18( ع�ضو هيئة 

تدري�س و )14( ع�ضوة هيئة تدري�س: اجلدول-48 وال�ضكل-36.

الجدول-48

الإجمايل
اأعداد

البيان م
ن�ضاء رجال

74 29 45 امللتحقون بالربنامج 1

32 14 18 املجتازون للربنامج 2

)الشكل - 36(  بيانات أعضاء هيئة التدريس الجدد



124

7-3   برنامج استشارة النظراء 

روؤية الربنامج:

متيز التدري�س بجامعة امللك �ضعود بالحرتافية واجلودة الفائقة واملتعة لكل من 

من  وذلك  واملجتمعي؛  الطالبي  الر�ضا  م�ضتويات  اأعلى  وحتقيق  والطالب،  الأ�ضتاذ 

خالل التنا�ضح بني الزمالء.

اأهداف الربنامج، وت�ضمل ما يلي:

حت�ضني م�ضتوى الأداء التدري�ضي باجلامعة.  -

حت�ضني خمرجات التعلم و�ضمان اجلودة النوعية للخريجني.  -

تعزيز التطوير الدائم وامل�ضتمر لع�ضو هيئة التدري�س.  -

تبادل اخلربات التدري�ضية واملمار�ضات الأكادميية املتميزة.  -

اإجراءات الربنامج، وت�ضمل اخلطوات التالية:

ع�ضو  الزميل  قبل  من  للعمادة  طلب  تقدمي   )1

التدري�س يعرب فيه عن رغبته حل�ضور م�ضت�ضار  هيئة 

لإحدى حما�ضراته.

حتديد العمادة لزميل م�ضت�ضار، واإعالم ع�ضو   )2

هيئة التدري�س بذلك.

ات�ضال هاتفي من امل�ضت�ضار مع ع�ضو هيئة التدري�س   )3

من اأجل التعارف، وحتديد موعد لقاء ما قبل امل�ضاهدة.

لقاء ما قبل امل�ضاهدة بني الزميلني.  )4

هيئة  ع�ضو  حما�ضرة  اإىل  امل�ضت�ضار  ح�ضور   )5

التدري�س لإجراء امل�ضاهدة.
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اإعداد وكتابة تقرير امل�ضاهدة التدري�ضية من قبل امل�ضت�ضار.  )6

لقاء ما بعد امل�ضاهدة لتقدمي التغذية الراجعة.  )7

رفع تقرير للعمادة من قبل امل�ضت�ضار، وموافاة العمادة لع�ضو هيئة التدري�س بن�ضخة منه.  )8

اأعداد امل�ست�سارين النظراء بالـجامعة: 

كان عدد امل�ضت�ضارين النظراء يف اجلامعة قبل العام 1433هـ )54( م�ضت�ضارًا كلهم من الرجال، وقد بلغ العدد حاليًا )112( 

م�ضت�ضارًا منهم )72( ع�ضو هيئة تدري�س، و)40( ع�ضوة هيئة تدري�س: اجلدول-49 وال�ضكل-37. 

الجدول-49

الفرتةم
عدد

الإجمايل
ن�ضاءرجال

54054قبل عام 11433

7240112بعد عام 21433

)الشكل - 37(  أعداد المستشارين النظراء
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8
اإلنجازات األخرى للعمادة

    اإجراء الدرا�سات

     اإ�سدار الكتيبات والن�سائح

     تعديالت ت�سميمية على موقع العمادة
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ثامنًا:  اإلنجازات األخرى للعمادة

8-1 إجراء الدراسات، و�ضمل ذلك ما يلي:

مت  حيث  التدري�س؛  هيئة  اأع�ساء  مهارات  لتطوير  البحوث  منح  حول  درا�سة  اأ- 

حتديد املحاور املنا�ضبة لإجراء البحوث التي متكن من الرتقاء مبهارات اأع�ضاء 

هيئة التدري�س، وحتقيق اأهداف اجلامعة لالرتقاء مب�ضتوى خريجيها، وقد �ضملت 

هذه املحاور ما يلي:

  مهارات تطوير طرق التدري�س.

  مهارات ت�ضميم وتطوير املقررات والربامج الأكادميية.

  مهارات التطوير الذاتي لعــ�ضو هيئة التدري�س: التوا�ضل، الإدارة، 

التعاون،.. الخ.

  مهارات التنا�ضح من خالل ا�ضت�ضارة النظراء.

  مهارات ا�ضتخدام التقنية يف التعليم والتعلم.

  مهارات تقييم خمرجات التعلم للمقررات وللربامج.

الكتابة  ويهدف لالرتقاء مب�ضتوى  اإقامة مركز للكتابة،  ب- درا�سة حول 

اجلامعة  تطمح  الذي  املتقدم  وامل�ضتوى  يتوافق  ومبا  اجلامعة،  من�ضوبي  لدى 

منذ فرتة كبرية  املركز  مثل هذا  املتطورة متتلك  العديد من اجلامعات  باأن  علمًا  اإن�ضائه.  متطلبات  وقد مت حتديد  له،  للو�ضول 

ن�ضبيًا.
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8-2 إصدار الكتيبات والنصائح، حيث مت ما يلي:

اأ-  اإ�سدار الكتيبات؛ بهدف الرتقاء بالتعليم يف اجلامعة فقد قامت العمادة با�ضدار جمموعة من الكتيبات حول ا�ضتخدام الطرق 

احلديثة والتقنيات املتطورة يف التعليم والتعلم؛ اإ�ضافة لل�ضبل الفعالة يف تقييم الطالب، وهي مبينة يف اجلدول-50. ومت اإعطاء 

رقم ردمك لكل من هذه الكتيبات، ومت النتهاء من طباعة اأعداد مهمة من هذه الكتيبات )1000 ن�ضخة من كل منها(.

الجدول-50
Effective Classroom Course Design.1

Preparing Syllabi.2

Writing Student Learning Objectives.3

The First Day of Class.4

Motivating Your Students.5
Effective Lecturing.6
Classroom Assessment Techniques.7

Using Classroom Discussion Effectively. 8

Using Writing in Teaching and Learning.9

Interteaching.10

Teaching Large Classes Effectively.11

Teaching with Technology. 12

Assessing Student Learning.13

Managing Incivility in the College Classroom.14

Assessing Teaching Effectiveness.15
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ب-  �سل�سلة ن�سائح للطالب: تغطي هذه ال�ضل�ضلة طيفًا وا�ضعًا من الن�ضائح 

الطالب  اأخالقيات  متميزًا،  طالبًا  تكون  كيف  مثل:  للطالب  املوجهة 

اجلامعي، التخطيط واإدارة الوقت، العتماد على الذات، التغلب على قلق 

الختبارات،.. اإلخ. وقد مت ما يلي:

- ال�ضتمرار يف ا�ضدار اأعداد جديدة من هذه ال�ضل�ضلة وهي مبينة 

يف اجلدول-51.

الجدول-51
العنوانم

ن�ضائح يف فن التلخي�س1

ن�ضائح يف املناق�ضة واحلوار ال�ضفي الفعال2

كيف تكون متحدثًا ناجحًا3

الإ�ضدارات  كافة  تعميم    -

خالل  ومن  املوقع،  خالل  من 

بع�س  اإدخال  مع  اجلامعة  ر�ضالة 

الإ�ضدارات  بع�س  على  التعديالت 

التي ن�ضرت يف ر�ضالة اجلامعة.
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ج-  �سل�سلة الن�سائح يف التدري�س اجلامعي: وتغطي هذه ال�ضل�ضلة طيفًا وا�ضعًا من الن�ضائح يف املو�ضوعات التعليمية،  مثل التعليم 

الن�ضط، وحتفيز الطالب، وتقييم الطالب، وت�ضميم املقرر،.. الخ. وهي موجهة اإىل ع�ضو هيئة التدري�س، وتهدف اإىل م�ضاندته يف 

التميز يف العملية التعليمية.
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8-3  تعديالت تصميمية على موقع العمادة

مكنت هذه التعديالت من حت�ضني بيئة املوقع الإلكرتوين بن�ضختيه العربية والإجنليزية، واأدت اإىل متكني جميع فئات املجتمع 

مبن فيهم ذوي الحتياجات اخلا�ضة من العمل التفاعلي لتطوير قدراتهم واإك�ضابهم املهارات. ال�ضفحة الرئي�ضية للموقع اجلديد 

مبينة اأدناه )ال�ضكل-35(.

)الشكل - 35(  الصفحة الرئيسية الجديدة لموقع العمادة



جميع حقوق الطبع حمفوظة

عمادة تطوير المهارات


