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 الفئة 

 املستهدفة

 مدة 

 البرنامج 

 وقت

 البرنامج  

 مالحظات  ربيع أول  صفر محرم ذو الحجة ذو القعدة املوقع

 (ألاسبوعيةاملؤتمرات وامللتقيات والندوات والفعاليات  التطويرية) الفعاليات  
 هـ7341محرم0-0   قاعة املؤتمرات م0088ص00880 ثالثة أيام عام  للتدريب والتطوير  دولياملؤتمر واملعرض ال  

19-21October 2015 

 التنفيذ تم  

م
ّ
 هـ7341صفر  07-08    قاعة املؤتمرات  يومين أعضاء الهيئة ألاكاديمية  ملتقى التعليم والتعل

2-3 December 2015 
  

         أسبوع عام فعاليات تطويرية ) التأمل الذاتي( 
         أسبوع عام فعاليات تطويرية  
         أسبوع عام فعاليات تطويرية 

         يوم  عام محاضرة )التدريب(
         يوم عام محاضرة
         يوم عام محاضرة
         يوم عام محاضرة
         يوم عام محاضرة

 

  الحلقات التطبيقية للقيادات الجامعية 

 للقيادات الجامعيةالعامة  الحلقات التطبيقية

سائية
القيادة التنفيذية الن

 

P
EL

 

القيادات املشاركين في  قيادة الابتكار )برنامج خارجي(

برنامج القيادات التنفيذية 

 الرائدة

 هـ7340 الحجةذو  5 -7    خمس أيام

14-18 September2015    تم التنفيذ 

 هـ7341محرم0-هـ7340ذوالحجة00    خمس أيام بناء آليات العمل بكفاءة 

11-15 October2015 
 تم التنفيذ   

 هـ7341محرم 48-01     أربع أيام القيادة التطبيقية

9-12November 2015 

   

 هـ7341صفر00-05      يومين استعراض القيادات

7-8December2015   

 القيادة الرائدة  برامجحزمة 
 ه7341 صفر3-4     م7048ص0048 يومين القيادات الاستراتيجية استراتيجيات التطوير املستدام 

15-16 November 2015 

  

 سيحدد الحقا       م7048ص0048 ثالثة أيام القيادات الاستراتيجية القرار إلاداري 

 هـ7341محرم 488-02    م7048ص0048 يومين القيادات الاستراتيجية القيادة بالتوجيه

11-12 November 2015 

   

 هـ7341محرم 00-00    م7048ص0048 ثالثة ايام  الاستراتيجية القيادات التحقيق الاداري 

8-10November2015 

 د. حنان خليفة  

   تم التنفيذ

 2015 -هـ 1436-1437

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 عمادة التطوير وتنمية املهارات  

 

 خطة البرامج التطويرية والتدريبية                        

 هـ(1437-1436) للعام الجامعي ول للفصل الدراس ي ألا 
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 سيحدد الحقا       م7048ص0048 ثالثة أيام القيادات الاستراتيجية فنيات املراسم والبروتوكول واللباقة في السفر 

 ه7341صفر 1-0     م7048ص0048 يومين القيادات الاستراتيجية فن التفاوض

18-19 November 2015 

  

 هـ7341 صفر07-71     م7048ص0048 أسبوع القيادات الاستراتيجية فن التحدث وإلالقاء وتمثيل الجامعة في املحافل الدولية واللقاءات إلاعالمية 

29November-3December 

  

 سيحدد الحقا       م7048ص0048 يومين القيادات الاستراتيجية القيادة املوقفية 

         صدارة حزمة برامج
 ضمن مشروع القيادات الرائدة

 ه7341 صفر77-78    م7048ص0048 يومين القيادات إلاشرافية العمليات العقلية الداعمة لصنع القرارات وحل املشكالت

22-23 November 2015 

  

 سيحدد الحقا       م7048ص0048 ثالثة أيام القيادات إلاشرافية القرار إلاداري 

     م7048ص0048 يومين القيادات إلاشرافية استراتيجيات تنمية آلاخرين وتطويرهم

 

 ه7341 صفر70-74

24-25 November 2015 

  

 سيحدد الحقا       م7048ص0048 يومين إلاشرافيةالقيادات  القيادة املوقفية 

 ه7341صفر  70-71     م7048ص0048 يومين القيادات إلاشرافية إدارة ألاداء

29-30 November 2015 

  

 نخبة إلادارة حزمة برامج
 سيحدد الحقا       م7048ص0048 ثالثة أيام القيادات التنفيذية القرار إلاداري 

 سيحدد الحقا       م7048ص0048 يومين القيادات التنفيذية القيادة املوقفية 

 هـ7341صفر 08-72     م7048ص0048 يومين القيادات التنفيذية إدارة ألاداء

1-2December2015 

  

 هـ7341صفر 05-03     م7048ص0048 يومين القيادات التنفيذية استراتيجيات تنمية آلاخرين وتطويرهم

6-7December 2015 

  

 هـ7341صفر 73-74     م7048ص0048 يومين القيادات بناء جامعة محورها الطالب  

25-26 November 2015 

  

 7341محرم 70-75    م7048ص0048 يومين القيادات الجامعية التفويض

28-29 October 2015 

 د/حنان بن خليفة  

 تم التنفيذ
 

 ألعضاء الهيئة التعليمية املنهي التطوير  برامج

  حزمة البرامج التخصصية 
    م4.88-ص77.88 ثالثة أيام أعضاء الهيئة ألاكاديمية   إجراء املقابالت الشخصية مع طالبي العمل فن 

 

 

 

 هـ7341صفر 03-00

6-8 December 2015 

  

 سيحدد الحقا        يومين أعضاء الهيئة ألاكاديمية إدارة الذات 

 سيحدد الحقا        يومين الهيئة ألاكاديميةأعضاء  البورتفوليو -ملف إلانجاز 

 سيحدد الحقا        يومين أعضاء الهيئة ألاكاديمية مخطط إنجاز املهام )مخطط غانت(

 م1088-م0088   الامتياز في التعليم والتعلم حزمة برامج 

 - تصميم التعليم املتقدم (0) -تعلم التدريس  -تعلم الاستماع(7) الحوار التعليمي

 التقييم من خالل التصميم (4)

 هـ7341صفر73-4      م4.88-ص77.88 عشرة  أيام  أعضاء الهيئة ألاكاديمية

15-26 November 2015 

  

  ثالثة أيام أعضاء الهيئة ألاكاديمية استراتيجيات التدريس الفعال 
 الحقا سيحدد      

 هـ7341محرم04-07    م4.88-ص77.88 ثالثة أيام ألاكاديميةأعضاء الهيئة  اساليب متميزة في التدريس الجامعي

3-5November 2015 

  تم التنفيذ  
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 هـ7341صفر5-4     م4.88-ص77.88 ثالثة أيام أعضاء الهيئة ألاكاديمية بناء املقرر الدراس ي وامللف التدريس ي

15-17November 2015 

  

  يومين أعضاء الهيئة ألاكاديمية التواصل الفعال مع شركاء العمل والطالبات في املحيط الجامعي 
 سيحدد الحقا      

 هـ7341ربيع أول  4-0      م4.88-ص77.88 يومين  أعضاء الهيئة ألاكاديمية التعليم املتمازج

13-14 December 2015 
 

 سيحدد الحقا      م4.88-ص77.88 ثالثة أيام الهيئة ألاكاديميةأعضاء  العروض التقديمية العالية التأثير

     م4.88-ص77.88 ثالثة أيام أعضاء الهيئة ألاكاديمية بناء الاختبارات التحصيلية وتقويم الاختبارات 

 

 هـ7341صفر  78-70

22-24November 2015 

  

 هـ7341محرم07-72    م4.88-ص77.88 ثالثة أيام أعضاء الهيئة ألاكاديمية ICT(7)توظيف التكنولوجيا في التدريس 

1-3November2015 

 تم التنفيذ  

 ICT(0)توظيف التكنولوجيا في التدريس 

 هـ7341محرم 00-00    م4.88-ص77.88 ثالثة أيام أعضاء الهيئة ألاكاديمية

8-10 November 2015 

متطلب حضور توظيف   

 (1التكنولوجيا في التدريس )

 تم التنفيذ

       أعضاء الهيئة ألاكاديمية استراتيجيات التعليم التعاوني في التعليم الجامعي
 

 
 سيحدد الحقا 

 سيحدد الحقا         أعضاء الهيئة ألاكاديمية أسس بناء املقاييس والاختبارات وعمليات التقييم املتناسب 

 سيحدد الحقا         ألاكاديميةأعضاء الهيئة  أبرز الطرق الفعالة في التدريس الجامعي 

 سيحدد الحقا         أعضاء الهيئة ألاكاديمية   The blended Learning design tool workshopأدوات تصميم التعليم املتمازج 

 الباحث املميز  حزمة برامج

 هـ7341صفر00-01     م4.88-ص77.88 يومين أعضاء الهيئة ألاكاديمية أساسيات كتابة البحث العلمي

9-10December2015 

  

 هـ7341صفر3-4     م4.88-ص77.88 يومين أعضاء الهيئة ألاكاديمية املعايير و املمارسات ألاخالقية في البحوث العلمية  

15-16November2015 

  

 هـ7341صفر07-08     م4.88-ص77.88 يومين أعضاء الهيئة ألاكاديمية SPSSباستخدامتحليل النتائج والتحليل إلاحصائي وادواته 

2-3December2015 

  

 هـ7341محرم 488-02    م4.88-ص77.88 يومين أعضاء الهيئة ألاكاديمية END NOTEكتابة املراجع العلمية واستخدام برنامج 

11-12 November 2015 

   

 هـ7341صفر  73-74     م4.88-ص77.88 يومين أعضاء الهيئة ألاكاديمية أدوات كتابة البحث العلمي 

25-26 November 2015 

  

 هـ7341ربيع أول 4-0      م4.88-ص77.88 يومين أعضاء الهيئة ألاكاديمية التحرير والتدقيق اللغوي للرسائل و ألابحاث العلمية في التعليم العالي 

13-14 December 2015 
 

  الترجمة حزمة برامج

 أعضاء الهيئة ألاكاديمية الشفوية في املؤتمراتوالترجمة 4الترجمة التخصصية برنامج 
 هـ7340ذو الحجة05-07   م0.48-م70.48 خمس أيام

4-8October2015    تم التنفيذ 

 هـ7341محرم 048-72    م0.48-م70.48 خمس أيام  مبادئ وتقنيات الترجمة بمساعدة الكمبيوتر والتكنولوجيابرنامج 

1-5 November 2015   التنفيذ تم 

 سيحدد الحقا       م0.48-م70.48 خمس أيام  برنامج تقنيات الدبلجة والترجمة املطبوعة للحوار في ألافالم أو البرامج

 سيحدد الحقا          برنامج التحرير والتدقيق في الترجمة

 برامج التطوير املنهي ألعضاء الهيئة إلادارية 

  تواصل حزمة

 هـ7341صفر  1-0     م 7.48 –م 0.48 يومان  اعضاء الهيئة الادارية  نظام التأديب الوظيفي 

18-19November 2015 

 
 د. حنان خليفة 
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برنامج تدريبي للعالقات العامة و إلاعالم   موظفات العالقات 

 العامة وإلاعالم 

     خمس أيام

 

   
 الحقا سيحدد

مايكروسوفت أوفيس حزمة برامج  
 سيحدد الحقا       خمس أيام أعضاء الهيئة إلادارية   Microsoft Excel برنامج مايكروسوفت أكسل 

 سيحدد الحقا        يومين أعضاء الهيئة إلادارية  Sharepoint مايكروسوفت شير بوينت

 برنامج أمن و أمان 

حراس ألامن و موظفي  برنامج ألامن والسالمة املرحلة الثالثة

 السالمة 

 هـ7341ربيع أول  0-صفر 71     م4.88-ص77.88 يوم75

02Nov -  71ــDec  0875 
 

برنامج ألامن والسالمة 

 املرحلة الثالثة

  الاتصاالت إلاداريةبرنامج 

(0برنامج تراسل )  ص77-ص0 أسابيع3  

 م7.48-ص77

 هـ7340ذوالحجة4-ذو القعدة78 

25AUGUST-16SEPTEMBER2015 

   
 

 التنفيذ تم

  برامج التطوير املنهي ألعضاء الهيئة إلادارية )رجال(  

 برامج أعضاء الهيئة إلادارية رجال 

 سيحدد الحقا        خمس أيام أعضاء الهيئة إلادارية   مهارات استخدام أدوات التحسين املستمر وفق منهجية استراتيجية الكايزن 

 سيحدد الحقا       ثالثة أيام  أعضاء الهيئة إلادارية مهارات العالقات إلانسانية والعمل بفعالية 

  جدارات السكرتارية ومدراء املكاتب 

السكرتارية 

املرحلة 

 الثالثة

 

  راءمد

 املكاتب

 وسكرتارية  

 ادةالق

 سيحدد الحقا       ثالثة أيام 

 سيحدد الحقا       ثالثة أيام  إلابداع والتميز في أعمال السكرتارية ومدراء املكاتب 

 سيحدد الحقا       ثالثة أيام   (7مهارات السكرتارية التقنية )

 سيحدد الحقا       ثالثة أيام   (0مهارات السكرتارية التقنية )

 سيحدد الحقا       خمس أيام  القيادات العليا  إلاعالمية واللقاءات الدولية املحافل في وإلالقاء التحدث فن دورة

مدراء –رؤساء ألاقسام  برنامج إدارة ألاعمال التنفيذي 

 الادارات الرجالية 
        عشرة أيام

 سيحدد الحقا

القيادات –قيادات العليا  مهارات القيادة العملية 

 الوسطى 
        خمس أيام 

 سيحدد الحقا

 


