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ِعلىاألكاديميالّتطويرعمادةتعمل بنتنورةاألميرةبجامعةاالستراتيجيةالخطةأهدافتحقيق 

ِيزاملتمالتدريبخاللمنالتعليميةالهيئةأعضاءكفاءةرفعوبتطويريتعلقفيماعبدالرحمن
 
وأكاديميا

ِ
 
ِاملتسارعةاملتغيراتملواكبةقياديا

 
ِمحليا

 
:العمادةعملنطاقيشمل.ودوليا

التعليميةالهيئةألعضاءاملنهيالتطوير✓

األكاديميةاملواهبتعزيز✓

التعلموالتعليمفيالتميز✓

العاليالتعليمفيالنسائيةالقياداتتمكين✓

عامليةةاستراتيجيشراكاتبناءعلىالعمادةتعملكما.الجودةمعاييرألعلىيخضعتدريبخاللمنوذلك
الجامعةداخلالتدريببتنفيذاملخولةالوحيدةالجهةهيالعمادةأنوالسيمااملتميزالتدريبفيمتخصصة

.األخرِىالجهاتواملساندةالعماداتواإلداراتقبلمنإليهايسندالذي

نبذه
األكاديميعمادةِالتطويرِ



كاديميالتطويرِاملنهيِواألالريادةِوالتميزِفي
رؤيتنا

ااديم يِوفاااقِافضااالِعمااادةِتقااادرِال ااارامبِالتدريئيااةِالرائااادةِفااايِِمجااالِالتطاااويرِاملنهااايِواألكا

قتصاادِاملعرفايِاملمارساتِالعامليةِبشراكاتِمحليةِوعامليةِلتحقياقِالتميازِاملسسياويِواال

.واالستدامةِ

رسالتنا

تجددِ–ريادةِ–وعيِ–نماءِ

قيمنا

تقنياتِمبتكرةِ–مجتمعِصحيِ–امرأةِممكنةِ–مخرجاتِتنافسيةِ

توجهاتنا 
االستراتيجية



س يتطوير الكفاءات البشرية بالجامعة بما يحقق التميز املؤس.1

جامعةالتعليم والتعلم بالتنمية اإلبداع  والتميز  األكاديمي في .2

فرص االستثمار واالستدامة في العمادةزيادة.3

واألكاديمي تعزيز دور الجامعة في مجال التدريب املنهي.4

أهدافنا 
االستراتيجية



  تقددميا الاددرالت التمةيالدد  التدد  ت ادد1-1
.احتلاجات لنسوب  الجالع 

تددوفلر الددماا سالمسدداقما ل ق ااددات 1-2
ب المخت ف  داخل الجالع  ف  لجال التمةي

لع لتابعد  تنفلدض ادوابم سلعدايلر جدودا
التمةيب

تاندد  المعددايلر العالملدد  فدد  تنملدد 2-1
المهددداةات  ادياديملددد  هائدددا   ل ددد  

التمةيس
يز بنا  شرايات االمل  تسا ا ف  تعز2-2

دسة ائو  ل   التدمةيس ا دا المسدتو 
اإلق لم  سالعالم 

اثدددرا  التع دددلا سالدددتع ا با دددتخما  2-3
التقنل 

ادي تقميا برالت تمةيال   قوال  بمقابل ل3-1
لكل لن الق ااات الحكولل  سالخاص  

تسددا ا العمددادا فدد  اد ددتفادا لددن 3-2
الخاددرات بالجالعدد  يالدد  خاددرا فدد  لجددال 

الت وير سالتمةيب

الحصدددول ا دددا اداتمدددادات المح لددد  4-1
سالمسلل  ف  لجال التمةيب 

بنددا  شددرايات لددع لم سددات لح لدد  4-2
ساالملدد  ل مسددا م  فدد  تقددميا تددمةيب 

اال  الجودا
تقدميا خدملات ا تردداةي  فد  لجددال 4-3

ن تح لل ادحتلاج سقلداس ادثدر س العا دم لد
اد تثماة ف  التمةيب

مبادراتنا



:ِيِوِتطويريةِبجانبِالتدريبِوذلكِكاالتتقدرِعمادةِالتطويرِاالكاديميِخدماتِاستشارية

فِالوظيفيِاعدادِدراسةِالتطويرِالتنظيميِللجهاتِالتيِترغبِبإعدادِالهيكلِالتنظيميِوالوص✓
.والجداراتِاملطلوبةِلكلِوحدةِأوِإدارة

.هاِالتدريبيِتقديمِالعمادةِخدماتِدراسةِاالحتياجِالتدريبيِللجهاتِالتيِترغبِبتحديدِاحتياج✓

العائدِمنِتقديمِالعمادةِخدماتِقياسِأثرِالتدريبِعلىِاملتدربينِفيِجهةِعملهمِومدىِتحقيق✓
.االستثمارِفيِاملواردِالئشريةِ

عةِأوِخارجهاِالجاممقرفي..إمكانيةِتقديمِالتدريبِفيِاملكانِالذيِترغبهِالجهةِاملستفيدةِ✓
.ويشملِذلكِفنادقِوقاعاتِخاصةِداخلِمدينةِالرياضِأوِخارجها

.يمكنِللجهةِتحديدِالوقتِوالتاريخِحسبِماِيتناسبِمعِمنسوبيهاِ✓

يدِالفئةِعرضِبرامبِمقترحةِوذلكِبعدِتحديمكنِللجهةِاقتراحِال رامبِالتيِترغبهاِأوِطلب✓
اسبةِحسبِاملستهدفةِواالحتياجِالتدريبيِاملطلوبِوبناءِعليهِيتمِتصميمِخطةِتدريبةِمن

.جداراتِاملتدربينِومهامهمِ

كماِتقدرِالعمادةِخدماتِاستشاريةِفيِالتطويرِوالتدريبِيتمِدراستهاِواعدادهاِمنِذويِ
.االختصاصِوالكفاءاتِاملتميزةِبالجامعةِ

خدماتنا



  
  س المال

ض  الفن
العر

خدماتنا

.تصميمِوتطويرِال رنامبِحسبِاالحتياجِالتدريبيِللجهةِاملستفيدة-

.مدربينِمتميزينِبكفاءاتِمهنيةِوأكاديميةِ-

.حقائبِتدريئيةِبنسختينِورقيةِوالكترونية-

.شهاداتِاجتيازِمنِجامعةِاألميرةِنورةِبنتِعبدالرحمن-

(.دعوةِ،ِتذكيرِ،ِدعم)التواصلِمعِاملشاركونِ-

(.تقييمِال رنامب)تقريرِعنِردودِاألفعالِلكلِبرنامبِ-

.الدعمِاللوجستي-

.منسقِمتابعةِاملتدربينِومتطلباتِالتدريب-

.مديرِاملشروع-

.نجورِحسبِاختيارِالجهةِاملستفيدة4القاعاتِداخلِالحررِالجامعيِأوِبفندقِ-

الخملات المقمل 

صميمِعرضِفنيِتحددِالجهةِاملستفيدةِال رامبِالتدريئيةِاملختارةِ،ِوبناءِعليهِيتمِت•

.وماليِلل رامبِاملحددة

متدربِلتنفيذِال رنامب15ِعددِاملتدربينِالِيقلِعنِ•

ورِالتدريبِملرهِعندِاختيارِال رامبِاملهنيةِفإنِتكلفةِاالختباراتِاملهنيةِمشمولةِبرس•

.واحده،ِوإعادةِاالختبارِفيِحالةِعدرِاالجتيازِيتحملهاِاملتدرب

تك ف  التمةيب



لماذا نحن بيت خبرة في مجال التطوير والتدر
يب 

ر
شركاء 

محليين 
وعالميين

الخبرة
قياس 
العائد 
من 

االستثمار

االبتكار 
واإلبداع

فاعلية 
فريقنا

الدعم 
والمساعدة

الجودة

الريادة 
والتميز



ِلهاالالزمةامليزانيةوتحديدبالجامعةالتدريئيةالخططاعتماد(1
 
الجهاتلىعلعرضهاتمهيدا

.املختصة
ملختصةاللجهاتبهاالرفعوللعمادةالتشغيليةواالستراتيجيةاألداءمسشراتقيماعتماد(2

.بالجامعة
ِنهائيةبصورةالعتمادهاالسنويةالعمادةبميزانيةالرفع(3

 
.الجامعةفيبهاِلاملعمِوللضوابطوفقا

ِالسنويةالتدريبأولوياتتحديد(4
 
أهدافو2030ورؤيةللجامعةاالستراتيجيةللخطةوفقا

ِاملستدامةالتنمية
 
.العمادةمجلسعلىلعرضهاتمهيدا

.املقترحينللمدربينالذاتيةالسيروالتدريبطلباتاعتماد(5

مهام عمادة التطوير االكاديمي



.اإلشرافِعلىِتنفيذِالخطةِالسنويةِللتدريبِللجامعةِومتابعةِتنفيذهاِبعدِاعتمادها✓

.دراسةِومراجعةِوتحديدِاالحتياجاتِالتدريئيةِلجهاتِالجامعةِاملختلفةِ✓

.امعةِال رامبِالتدريئيةِاملقدمةِمنِالجهاتِاملختلفةِداخلِالج/املوافقةِعلىِواعتمادِالدورات✓

.التدريئيةِال رامب/اإلشرافِعلىِحجمِونوعِوكمِاملهاراتِواملعارفِاملطلوبِاكتسابهاِأثناءِالدورات✓

.تنفيذِالتدريبِالداخليِوفقِمعاييرِالجودةِاملعتمدةِفيِالجامعةِ✓

ِرفعِتقاريرِتقييمِمستمرةِلل رامبِالتدريئيةِالتيِتقدمهاِالعمادةِلوكالةِجودةِال را✓
 
مبِالتدريئيةِتمهيدا

.لعرضهاِعلىِمجلسِالعمادةِ

ِعلىِالوحداتِالتالية
 
ِوفنيا

 
:ِِاإلشرافِإداريا

وحدةِتنسيقِورصدِالتدريبِ_ِوحدةِتخطيطِالتدريبِواملدربينِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ_ِ

وحدةِالتدريبِالخارجيِوالدوليِ_ِوحدةِالتدريبِااللكترونيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ_ِ

مهام وكالة شؤون التدريب



هاِبعدِإعدادِالخطةِاالستراتيجيةِالخاصةِبعمادةِالتطويرِاألكاديميِبالتعاونِمعِقطاعاتِالعمادةِومتابعةِتنفيذ(1ِ
.اعتمادها

.أنالقرارِفيِالجامعةِفيِهذاِالشإتخاذمتابعةِمسشراتِالقياسِلعمادةِالتطويرِاألكاديميِوِالتواصلِمعِإدارةِدعمِ(2ِ

وفقِالنماذجِمتابعةِمشاريعِعمادةِالتطويرِاألكاديميِورفعِتقريرِبحالةِإنجازِاملشاريعِومعوقاتِاإلنجازِملجلسِالعمادة(3ِ
.املعدةِلذلك

تدريئيةِال رامبِال/العملِعلىِجمعِالبياناتِوِاإلحصاءاتِوِالتقاريرِالخاصةِبعمادةِالتطويرِاألكاديميِوجودةِالدورات(4ِ
ِ
 
.تحديدا

يئيةِوِالخروجِالعملِعلىِتطبيقِمعاييرِجودةِالتدريبِاملعتمدة،ِوتحليلِالنتائبِوِتوظيفهاِفيِتطويرِالعمليةِالتدِر(5ِ
.بتوصياتِلتطويرِالتدريب

.العملِعلىِالحصولِعلىِاالعتماداتِالدوليةِالتيِتسعىِإليهاِالعمادة(6ِ

.اإلشرافِعلىِقياسِاالحتياجاتِالفعليةِللمهاراتِالتيِيتمِالتدريبِعليهاِفيِالجامعة(7ِ

عةِتنفيذهاِبعدِإعدادِاملقترحاتِالالزمةِلتطويرِالعمليةِالتدريئيةِوِاإلداريةِوِالتنظيميةِفيِجميعِقطاعاتِالعمادةِومتاب(8ِ
.اعتمادهاِمنِقبلِمجلسِالعمادة

ِعلىِالوحداتِالتالية(9ِ
 
ِوِفنيا

 
:اإلشرافِإداريا

اآلداءوحدةِإدارةِالبياناتِوقياسِ_ِ

وحدةِتقييمِوقياسِأثرِالتدريبِِِِِِِِِِِِِِ_ِ

وحدةِمتابعةِاملشاريع_ِ

مهام وكالة التطوير والجودة



:  انتقاء خبراء التدريب 
مدربين نراعي بعمادتنا اختيار وانتقاء خبراء التدريب المتميزين سواء من أساتذة الجامعة أو ال

.المعتمدين من خارجها بما يضمن تقديم برامج تدريبية نوعية 
:  الحقيبة التدريبية 

نراعي مراجعة وتدقيق الحقائب التدريبية والمحتوى الخاص بكل دورة وفقاً ألفضل
.المعايير العلمية 

:  أسلوب وآليات التنفيذ 
,  المناقشة، ورش العمل: نعتمد على عدد من األساليب الحديثة في التدريب مثل 

.المحاضرات 
:  تقييم وقياس أثر التدريب 

ارات نحرص جداً على تقييم كل برنامج تدريبي ومعرفة ردة فعل المتدربين وقياس المه
.التي تم اكتسابها وذلك بشكل مباشر بنهاية كل دورة تدريبية 

:  قياس العائد من التدريب 
ي تكمن أهمية ذلك في بعض البرامج التدريبية لمعرفة مدى كفاءة البرنامج التدريب
.تدريبية وتبرير المصروفات المخصصة للتدريب وإلبراز نقاط القوة والضعف في العملية ال

منهجية التدريب وإدارة الجودة



الارالت اإلداةي  

ا ا الارقالت المجال 
1

القلادات 

إدارةِالوثائقِوالسجالت

إدارةِاالستراتيجيةِفيِالقطاعاتِالحكوميةِوالعامة2

3
ِملعاييرِالنموذجِاألوربي

 
إدارةِاألداءِاملسسيويِوفقا

التميزِالحكوميِواستشرافِاملستقبلِللجيلِالرابع4

إدارةِالتغييرِفيِِاملنظمةِوأثرها5

كتابةِالتشريعاتِوالسياساتِواإلجراءات6

التخطيطِاالستراتيجيِفيِالقطاعِالعار7

التحولِاملرِن8

مهاراتِتقديمِاالستشاراتِاإلدارية9

كتابةِالتشريعاتِوالسياساتِواإلجراءات10

التخطيطِاالستراتيجيِفيِالقطاعِالعار11

التخطيطِلحاالتِالطوارئِوإدارةِاألزماتِفيِالبيئةِالخطرة12

13

المررفلن 
ساإلداةيلن 

معاييرِإدارةِالسالمةِوالصحةِاملهنيةِ OSHA

املعاييرِوالخططِواألنظمة:ِاستمراريةِاألعمال14

إعدادِوكتابةِالتقارير15

مهاراتِالكتابةِاملهنيةِاملتقدمة16

االتجاهاتِالحديثةِفيِإدارةِاملعرفةِواألهدافِالتنظيمية17

بناءِوتقديمِحالةِعملِناجحة18

التفكيرِاإلبداعِِوتقنياتِاالبتكار19

Business enumA(ِالفطنةِاإلدارية20ِ

أساسياتِإدارةِصناعةِاملحتوِى21

السلوكِوبروتوكولِالسكرتاريةِومدراءِاملكاتب22ِ

التدقيقِالداخليِعلىِأساسِاملخاطر23

مجاالت التدريب



ا ا الارقالت  
1

إداةا المواةد 
الارري 

التخطيطِاالستراتيجيِللقوىِالعاملة

أخصائيِمواردِبشرية2

استراتيجياتِاالستقطابِواملقابلةِواالختيار3

3

االقات 
العال 

االستراتيجياتِالحديثةِواملمارساتِالرقميةِفيِالعالقاتِالعامة

تنميةِمهاراتِاملتحدثِالرسمي4

إدارةِالعالقاتِالعامةِالدوليةِوفقِاملراسمِوال روتوكوالتِاالحترافية5

تحقيقِالتميزِفيِخدمةِالعمالء6ِ

7

التقنل  
سإداةا 
الالاقات

Foundation ITIL 4مكتبةِالبنيةِالتحتيةِلتقنيةِاملعلوماتِ

إدارةِمنصاتِالتواصل8

إنشاِءِوتطويرِهيكليةِإدارةِتقنيةِاملعلومات9

السكرتاريةِااللكترونية10

 CompTIA Securityأساسياتِأمنِاملعلومات11

Alteryxاساسياتِبرنامب12ِ

Cisco Enterpriseتصميمِشبكات13ِ

# Cلغةِال رمجةِسويِشارب14ِ

15

اإلداةا 
المالل 

تنميةِاملهاراتِاملاليةِلغيرِاملاليين

إعدادِامليزانيةِاملاليةِاملتقدمة16

إدارةِاملخازنِوالعهدِوالعملياتِاللوجستية17

PPPاستراتيجيةِصياغةِالعقودِواالتفاقياتِالقانونية18ِ

فيِإدارةِاملشتريات–التفاوضِ-الشراكةِبينِالقطاعِالعارِوالخاص19ِ

السياساتِواإلجراءاتِاملحاسئيةِواملالية 20
ضوابطِاالمتثالِالداخليةِللعملياتِالتشغيليةِواملالية21

22

إداةا 
المراةيع

االحترافِفيِإدارةِاملشاريع

إدارةِاملشاريعِالرشيقة23

إدارةِمخاطرِاملشاريع24

قياسِالعائدِمنِاالستثمار25ِ

الارالت التخصصل  

مجاالت التدريب



رهادات ادحترافل  المهنل 
ال

ا ا الارقالت 
السكرتيرِالتنفيذيِاملعتمد1
شهادةِمعتمدةِفيِممارساتِالقطاعِالعارِفيِالتواصلِالفعال2

(( TMCPمحترفِإدارةِاملواهبِاملعتمد3ِِ

4(PMP) ِشهادةِمحترفِإدارةِاملشاريع
(CCNA)شهادةِخبيرِشبكاتِسيسكو5ِ
6CCNP ((ENCOR) + (ENARSI))
  (COMPTIA A)+شهادةِفنيِحاسبِالي7ِ
  COMPTIA CLOUD SSENTIALSللحوسبةِالسحابيةِكومبتياشهادة9ِ

(ITIL)مكتبةِالبنيةِالتحتيةِللمعلوماتية10ِ
ORACLE APEXاوركلشهادةِتطبيقات11ِ
CEHشهادةِاملخترقِاألخالقيِاملعتمد12ِ
COMPTIA CYSAمنِِالسي رانيشهادةِمحللِاالمن13ِ
IC3الشهادةِالدوليةِللحاسبِواالنترنت14ِ
CBPشهادةِمحترفِاعمالِمعتمدِفيِخدمةِالعمالء15ِ
CBPشهادةِمحترفِاعمالِمعتمدِفيِاملبيعات16ِ
CBPشهادةِمحترفِاعمالِمعتمدِفيِالتسويق17ِ
CBPشهادةِمحترفِاعمالِمعتمدِفيِإدارةِاملشاريع18ِ
CBPشهادةِمحترفِاعمالِمعتمدِفيِإدارةِالنزاعات19ِ
CBPشهادةِمحترفِاعمالِمعتمدِفيِاتخاذِالقرارِالديناميكي20ِ
CBPشهادةِمحترفِاعمالِمعتمدِفيِالقيادةِخاللِالتغير21ِ
CBPشهادةِمحترفِاعمالِمعتمدِفيِتحفيزِاملوظفين22ِ
SHRMال رنامبِاإلعداديِلالعتمادِاملنهيِفيِاملواردِالئشرية23ِ

CBPال رنامبِاإلعداديِلالعتمادِاملنهيِفيِاملواردِالئشرية24ِ

مجاالت التدريب



الارالت المهاةي 
ا ا الارقالت  
كوتشِالقيادة1ِ

الذكاءِالعاطفي2

حلِاملشكالتِاإلبداعِعِواتخاذِالقرار3

ماجستيرِفيِاالبتكار4

تقنياتِبناءِالفريقِوالعملِالجماِعي5

التغييرِفيِأولوياتِاملنظمات6ِ

بناءِفرقِالعملِذاتِاِألداِءِالعالي7

مهاراتِالتأثيرِواالقناع8

مهاراتِااللقاءِوالعرضِوالفني9

قوةِالتأثيرِفيِإدارةِالنزاعات10ِ

العاداتِالسبعةِألكثرِفعالية11

NLPال رمجةِاللغويةِالعصئية12

القيادةِاإلبداعيةِفيِبناءِعالقاتِالعمل13

مجاالت التدريب



شركاء النجاح
محليا ً

ا ًدولي

وكالة 
الميثاق 
العالي



مركز التميز في التعليم والتعلم



املركزتدشينوتمنورةاألميرةجامعةفيه1434عاروالتعلمالتعليمفيالتميزمركزتأسس

ِوذلكها1438عارفي
 
هيئةاءأعضبتطويرللجامعةاالستراتيجيةالخطةأهدافمعتماشيا

أعضاءنتمكيفييسهمالذياألكاديمي،والدعمالنوعيةالدوراتتقديمخاللمنالتدريس

.وجهأكملعلىالتعليميةرسالتهمأداءمنالتدريسهيئة

نبذه عن المركز



.وفعاليةبكفاءةوالئشريةاملاليةاملواردباستخداروالتعلمالتعليمأبحاثدعم(1

.الخدماتتلكتقديمجودةوضمانالجامعةفيوالتعلمالتعليمفيالراهنالوضعتقييم(2

التعليمدريخبما(املعرفيةالبياناتقواعد–اإللكترونيالتواصل)مثلاملعرفيةاملواردتطوير(3
.والتعلم

داعمةئةبيوخلقاللوجستيوالدعمالتوعيةطريقعنالجامعيالتعليمفيواإلبداعاالبتكاردعم(4
.لالبتكار

معهمالفعاللالتواصوتعزيزالجامعةفيالتدريسهيئةألعضاءاملستمروالعمليالعلميالدعمتقديم(5
.والتعلمالتعليميخدربما

بحاثاأِلإلجراءعلميةومراكزاستشاريةمكاتبووالعامليةاملحليةالخ رةبيوتمعشراكاتعقد(6
.والدراسات

مهام مركز التميز في التعليم والتعلم



المبادراتالبرامج

برنامج التميز األكاديمي

برنامج الطالبة المساندة

برنامج التأهيل للزماالت

Fellow2Faculty

التعليم و التعلم االلكترونيةمصادر

فكرة بدقيقة

جائزة التميز في التعليم والتعلم

ملتقى التميز في التعليم والتعلم السنوي

جائزة نورة لألستاذ الجامعي المؤثر

البرامج التدريبية و المبادرات لمركز 
التميز في التعليم والتعلم



Associate Fellow

Senior Fellow

Principal Fellow

Fellow

يم زمالة من أكاديمية التعل
دة اململكة املتح–العالي 

تمنح ألعضاء هيئة 
ن التدريس الذين يثبتو 

اهتمامهم بالتعليم 
والتعلم من خالل 

ية ممارسات صفية والصف
متميزة وتترك أثر على
العملية التعليمية

شهادات المهنية
ال



عدد الحاصالتالعام الميالدي
على الزمالة

20184

201939

202029

202116

202243

فئات الزمالة 
العدد 

االجمالي
Associate 

Fellow
Fellow

Senior 

Fellow

Principle 

Fellow131
3105203

أعداد الحاصالت على الزمالة المهنية 
بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 



وتطبيقداءااِلمستوياتبأعلىخدماتبتقديماالكاديميالتطويرعمادةتفخرالختاروفي
بنتورةناألميرةجامعةوخارجداخلوالتطويرالتدريبمجالفيالعامليةاملعاييرأفضل

تصاداالقنشرشأنهمنماوكلوتطلعاتأهدافمنإليهنصبوماوتحقيقعبدالرحمن،
.والتمكينالتعليمفيوالتميزوالريادةاملعرفي

الخاتمة


