
وكالة الجامعة
عمادة الموارد البشرية

برامج التنمية المهنية 
لموظفي وموظفات الجامعة 

المنفذة من قبل عمادة الموارد البشرية

اإلصدار الثاني

 1442هـ
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جامعة متميزة تعليمياً وبحثياً مسهمًة في خدمة المجتمع

تقديم تعليم جامعي متميز لتخريج كوادر بشرية مؤهلة بالمعرفة 
والقدرات والمهارات لتلبية حاجات المجتمع والمشاريع التنموية 
بتبوك وفق بيئة تعليمية إدارية متميزة داعمة للبحوث اإلبداعية.

رؤية الجامعة

رسالة الجامعة

التميز في تقديم الخدمات للموارد البشرية بالجامعة.

 تقديم الخدمات للموارد البشرية بأعلى معايير الجودة 
واألداء المهني من مرحلة االستقطاب حتى نهاية العمل.

رؤية العمادة:

رسالة العمادة:
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ــه  ــه وصحب ــن وآل ــق أجمعي ــيد الخال ــى س ــام عل ــاة والس ــن والص ــه رب العالمي ــد لل الحم
ــد. ــن وبع والتابعي

تمثــل المــوارد البشــرية فــي المنظمــات والمؤسســات الربحيــة وغيــر الربحيــة عامــل 
النجــاح الرئيــس وعنوانــه بــا منــازع؛ وحرصــاً مــن جامعــة تبــوك ممثلــة فــي وكالــة الجامعــة 
ــة بهــذا المــورد الهــام فقــد أطلقــت عمــادة المــوارد البشــرية إصدارهــا الثانــي  ــى العناي عل
مــن برامــج التنميــة المهنيــة لموظفــي وموظفــات الجامعــة بتاريــخ 1442/6/19هـــ بواقــع 11 
برنامًجــا تدريبيــاً، وقــد تضمنــت برامــج التنميــة المهنيــة فــي إصدارهــا الثانــي ثــاث مســارات 
تدريبيــة هــي المســار اإلشــرافي، والمســار التخصصــي، والمســار العــام. ورغــم توقــف عقــد 
البرامــج التدريبيــة حضوريــاً مــا يقــارب الشــهرين بفعــل التــزام الجامعــة باإلجــراءات االحترازيــة 
لجائحــة كورونــا إال أن القناعــة التامــة بأهميــة تنفيــذ برامــج التنميــة كانــت المحــرك الرئيــس 
فــي إعــادة اســتئنافها مــرة أخــرى بعــد تخفيــف االجــراءات بتاريــخ 1442/8/1هـــ وبواقــع 
برنامجيــن تدريبيــن فــي األســبوع الواحــد؛ ليتحقــق وبفضــل مــن هللا تعالــى ثــم بدعــم 
ومســاندة إدارة الجامعــة تنفيــذ كافــة برامــج اإلصــدار الثانــي؛ والمؤمــل منهــا االرتقــاء 
بــأداء موظفــي وموظفــات الجامعــة مــن خــال إحــداث تغييــرات إيجابيــة فــي معارفهــم 

ــة. ــم الوظيفي ــم وواجباته ــة بمهامه ــم ذات الصل ــم واتجاهاته ومهاراته

وهللا نسأل السداد والتوفيق.

مقدمة

برامج التنمية المهنية
لموظفي وموظفات الجامعة

اإلصدار الثاني 1442هـ 

مدة المسارالبرنامج التدريبيم
تاريخ البدءالفئة المستهدفةالمدربالبرنامج

1442/6/19هـالموظفون + الموظفاتد. خليفة البلوي2 يومعامأخاقيات العمل في المؤسسات التعليمية1

1442/6/26هـالموظفون + الموظفاتمركز كفاءة االنفاقيوم واحدعاممنهجية تحديد فرص كفاءة االنفاق2

1442/8/1هـمديرو اإلدارات + المساعداتد. هاني عبده2 يوماشرافيتقويم األداء الوظيفي3

1442/8/3هـالموظفون + الموظفاتد. محمد عبدالوهاب2 يومعامإدارة األولويات4

1442/8/8هـمديرو اإلدارات + المساعداتد. أحمد الجهني2 يوماشرافيالتخطيط التشغيلي5

1442/8/10هـالموظفون + الموظفاتد. مرعي العمري2 يومعاممبادئ اإلسعافات األولية لغير العاملين في المجال الصحي 6

1442/8/15هـشاغلو وظائف السكرتاريةد. مصطفى السحت2 يومتخصصيمهارات السكرتارية اإلبداعية7

8)Excel( 1442/8/17هـالموظفون د. أمين ابو القاسم2 يومعامالجداول اإللكترونية

9)Excel( 1442/8/17هـالموظفات م. هنادي الجهني2 يومعامالجداول اإللكترونية

1442/8/22هـالموظفون + الموظفاتا. ممدوح العنزي2 يومعامإدارة الوقت واالنجاز10

1422/8/24هـموظفو المالية والمحاسبةد. أحنف الصمادي2 يومتخصصيمفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع الحكومي 11
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إحصائية عامة 

إجمالي المتدربين من موظفي 

وموظفات الجامعة

عدد البرامج التدريبية

11 برامج

عدد الساعات التدريبية
101:30 ساعة تدريبية

عدد المدربين

عدد أيام تنفيذ البرامج

21 يوًما

المستفدين

360

10

187173

1

طريقة تقديم البرامج التدريبية

اشرافي      2                   تخصصي         2          عام         7

مسارات وأنواع البرامج التدريبية

عن بعد      1         برنامجحضوري    10    برامج
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د. خليفه بن حماد البلوي المدرب

أســـتاذ القيادة التربوية المشـــارك ورئيس قســـم اإلدارة والتخطيط 	 
التربوي فـــي كلية التربيـــة واآلداب بجامعة تبوك.

 حاصـــل على الدكتوراه والماجســـتير في القيـــادة التربوية من جامعة 	 
وسترن متشـــغن في الواليات المتحدة األمريكية.

 له اهتمام بالتدريب وخاصة في التطوير المهني.	 
قدم العديـــد من الـــدورات التدريبية في مجال القيـــادة واإلدارة، وله 	 

العديـــد من األبحاث في هـــذا المجال. 

اسم 
البرنامج 
التدريبي

أخاقيـــات العمـــل فـــي المؤسســـات 
التعليميـــة 

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
19-1442/20هـ

مدة 
يومان ) 10 ساعات تدريبية(البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

تغيير اتجاهات، وزيـــادة معارف، وتنمية 
مهـــارات وصقـــل خبرات المشـــاركين 
ليصبحـــوا قادريـــن علـــى رســـم خارطة 
واضحـــة المعالـــم لموضـــوع أخاقيات 
الوظيفـــي وتحقيق  العمل والســـلوك 

العمل. إدارة  الوظيفية فـــي  النزاهـــة 

نبذة عن برامج التنمية المهنية 
المنفذة وشركاء العمادة في النجاح
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اسم 
البرنامج 
التدريبي

منهجية تحديد فرص كفاءة االنفاق

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
1442/6/26هـ

مدة 
1:30 ساعة تدريبية   )عن بعد (البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

فـــي  اإلنفـــاق  كفـــاءة  ثقافـــة  نشـــر 
الجامعة واكســـاب المشاركين معارف 
وآليـــات تحديد فـــرص كفـــاءة االنفاق 

بالوحـــدات التنظيميـــة المختلفـــة.

هاني سعيد عبدهالمدرب

 دكتـــوراه في إدارة األعمال /الرتبة األكاديمية أســـتاذ مشـــارك في 	 
اإلدارة. قسم 

عضو مؤسس جمعية المدربين األردنيين2010	 
 شـــهادة خبير معتمـــد في الموارد البشـــرية من الجمعيـــة الدولية 	 

 AHRMالبشرية للموارد 
شـــهادة مـــدرب محتـــرف CPTمـــن الجمعيـــة الدوليـــة لتدريـــب 	 

ISTTيـــن المـــدرب 
 	JTSشهادة مدرب معتمد من جمعية المدربين األردنيين 

اسم 
البرنامج 
التدريبي

تقويم األداء الوظيفي

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
1-1442/8/2هـ

مدة 
يومان )10 ساعات تدريبية(البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

تعريـــف المشـــاركين بأهميـــة تقويـــم 
للمؤسســـات  الوظيفـــي  االداء 
األداء  لتقويـــم  الحديثـــة  واألســـاليب 
مراعاتـــه  يجـــب  التـــي  واالعتبـــارات 
 ،MBO باألهـــداف  االدارة  ومفهـــوم 
واكســـابهم مهـــارات تحليـــل العمـــل 
االداء  قيـــاس  مؤشـــرات  وصياغـــة 
األهـــداف. وتصميـــم   -KPIs الفـــردي 
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د. محمد عبد الوهاب إبراهيمالمدرب

أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد	 
دكتوراه الفلسفة في التربية، 	 
عضـــو هيئـــة تدريـــس وأميـــن مجلـــس قســـم اإلدارة والتخطيـــط 	 

التربـــوي بكليـــة التربيـــة واآلداب جامعـــة تبـــوك، 
مراجع خارجي لمؤسســـات التعليـــم قبل الجامعـــي بالهيئة القومية 	 

لضمـــان جـــودة التعليـــم واالعتمـــاد، ومشـــرف علمـــي علـــى بعض 
الماجستير.  رســـائل 

اسم 
البرنامج 
التدريبي

إدارة األولويات

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
3-1442/8/4هـ

مدة 
يومان )10 ساعات تدريبية(البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

بمفهـــوم  المشـــاركين  تعريـــف 
األولويـــات وفوائـــد البعـــد عـــن نمط 
بيـــن  والتفريـــق  الطـــوارئ،  إدمـــان 
فـــي  والفاعليـــة  الكفـــاءة  مفهومـــي 
التعامـــل مـــع الوقت. كما يتـــدرب كل 
مشـــارك على اســـتخدام بعض أدوات 
إدارة األولويـــات )الســـاعة والبوصلـــة، 
ويرتـــب  األولويـــات(،  ومصفوفـــة 
األمـــور  لوضـــع  التخطيـــط  خطـــوات 
األهم أواًل، ويربـــط بين إدارة األولويات 

اإلنســـانية. الملـــكات  وقـــوة 

د. أحمد بن عطا هللا الجهنيالمدرب

أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المساعد. 	 
وكيل عمادة الموارد البشرية بجامعة تبوك.	 
دكتـــوراه في الفلســـفة تخصـــص اإلدارة التربوية مـــن جامعة واليـــة انديانا 	 

بالواليـــات المتحـــدة االمريكية. عضو الجمعيـــة العلمية الســـعودية للقيادة 
التربوية.

خبـــرة فـــي العمـــل اإلداري واألكاديمي مـــا يقـــارب 18 عاما بالهيئـــة الملكية 	 
للجبيـــل وينبع.

مؤلـــف لكتـــاب التغيير اإليجابـــي في الهيئـــات والشـــركات وكتـــاب القيادة 	 
واإلدارة التربويـــة فـــي القرن 21 وهي من إصـــدارات قرطبة للنشـــر والتوزيع.

 خبيـــر ومستشـــار إداري ومدرب فـــي التخطيـــط والتطويـــر اإلداري ما يزيد 	 
علـــى 15 عاما.

اسم 
البرنامج 
التدريبي

التخطيط التشغيلي

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
8-1422/8/9هـ

مدة 
يومان )10 ساعات تدريبية(البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

معـــارف  المشـــاركين  اكســـاب 
ومهـــارات التخطيـــط التشـــغيلي بمـــا 
الذكية  األهـــداف  صياغـــة  ذلـــك  فـــي 
بالخطط  التشـــغيلية  الخطـــط  وربـــط 
وأهـــداف  ومهـــام  االســـتراتيجية 

المختلفـــة. التنظيميـــة  الوحـــدات 
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د. مرعي محمد صالح ال فرحان العمريالمدرب

عميد كلية الطب	 

اسم 
البرنامج 
التدريبي

لغيـــر  األوليـــة  اإلســـعافات  مبـــادئ 
الصحـــي المجـــال  فـــي  العامليـــن 

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
10-1442/8/11هـ

مدة 
يومان )10 ساعات تدريبية(البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

اكساب المشـــاركين معارف ومهارات 
العنايـــة  مـــع  األوليـــة،  اإلســـعافات 
بالتطبيق العملـــي للمعارف والمهارات 
والنمـــاذج  األدوات  عبـــر  المكتســـبة 

التدريبي. البرنامـــج  فـــي  المســـتخدمة 

د. مصطفى زكريا أحمد السحت المدرب

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك 	 
مستشار التدريب الدولي المعتمد من االكاديمية المتحدة بالقاهرة.	 
مستشار في التدريب وتنمية الموارد البشرية بمصر والوطن العربي.	 
مـــدرب مدربين مـــن المجلس األمريـــي ومن المعهـــد األوروبـــي لمديري 	 

األعمال.
رئيس قسم البرامج التدريبية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.	 

اسم 
البرنامج 
التدريبي

مهارات السكرتارية االبداعية

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
-15 1442/8/16هـ

مدة 
يومان ) 10 ساعات تدريبية(البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

المعـــارف  المشـــاركين  اكســـاب 
إدارة  حـــول  النظريـــة  والمعلومـــات 
باإلضافـــة  والســـكرتارية.  المكاتـــب 
ومهاراتهـــم  قدراتهـــم  تنميـــة  إلـــى 
فـــي اســـتخدام األســـاليب والتقنيـــات 
الســـكرتارية  أعمـــال  فـــي  المعاصـــرة 

. ت ظـــا لمحفو ا و
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المحاضر: أمين أبو القاسم الزبيرالمدرب

ماجستير علوم الحاسب – أمن البيانات من جامعة النيلين. 	 
متعاون مع كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.	 

اسم 
البرنامج 
التدريبي

 )Excel( الجداول االلكترونية
 ) موظفون(

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
17-1442/8/18هـ

مدة 
يومان ) 10 ساعات تدريبية(البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

إنشـــاء  بكيفيـــة  المشـــاركين  تعريـــف 
ســـهلة  بصـــورة  الكترونيـــة  جـــداول 
على  تعريفهـــم  وكذلـــك  ومبســـطة، 
كيفيـــة إجـــراء العمليات الحســـابية على 
الجـــداول، وإنشـــاء و معالجـــة الجداول 
المخططـــات  وإضافـــة  االلكترونيـــة، 
معرفـــة  وكذلـــك  البيانيـــة.  والرســـوم 
كيفية اســـتخدام بعض دوال االكسل 
األكثـــر شـــيوعا ومعرفة كيفيـــة حماية 
الحمايـــة  ومســـتويات  العمـــل  أوراق 
بالجانـــب  العنايـــة  مـــع  المختلفـــة 
التطبيقي والعملـــي لمفردات البرنامج.

اسم 
البرنامج 
التدريبي

)Excel( الجداول االلكترونية
) موظفات(

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
17-1442/8/18هـ

مدة 
يومان ) 10 ساعات تدريبية(البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

إنشـــاء  بكيفيـــة  المشـــاركين  تعريـــف 
ســـهلة  بصـــورة  الكترونيـــة  جـــداول 
على  تعريفهـــم  وكذلـــك  ومبســـطة، 
كيفيـــة إجـــراء العمليات الحســـابية على 
الجـــداول، وإنشـــاء ومعالجـــة الجداول 
المخططـــات  وإضافـــة  االلكترونيـــة، 
معرفـــة  وكذلـــك  البيانيـــة.  والرســـوم 
كيفية اســـتخدام بعض دوال االكسل 
األكثـــر شـــيوعا ومعرفة كيفيـــة حماية 
الحمايـــة  ومســـتويات  العمـــل  أوراق 
بالجانـــب  العنايـــة  مـــع  المختلفـــة 
التطبيقي والعملـــي لمفردات البرنامج.

المهندسة: هنادي بنت جهز الجهنيالمدربة

حاصلة على درجة الماجســـتير في إدارة األعمـــال MBA  من جامعة 	 
2013م مؤته 

حاصلـــة علـــى درجـــة البكالوريـــوس مـــن جامعـــة طيبة مـــن كلية 	 
علـــوم وهندســـة الحاســـبات 2006م

مشـــرفة التعليم االلكترونـــي والتعليم عن بعـــد بجامعة تبوك من 	 
تاريخه. وحتى   2009/3
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مدوح شالل العنزيالمدرب

مدرب دولي معتمد من جهات عالمية 	 
معتمد للتدريب في أكثر من جهة رسمية منها التعليم الفني والمهني 	 
درب فـــي عـــدة دول بالعالـــم خبـــرة تدريـــب 13 ســـنه تقريبا مؤلـــف لكتاب 	 

)حياتـــي غيـــر( له عـــدة برامـــج تلفزيونيـــة واذاعية 

اسم 
البرنامج 
التدريبي

إدارة الوقت واالنجاز 

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
22-1442/8/23هـ

مدة 
يومان ) 10 ساعات تدريبية(البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

المعـــارف  المشـــاركين  إكســـاب 
والمهـــارات التـــي تمكنهـــم مـــن إدارة 
وإنجـــاز  كفـــاءة  بـــكل  العمـــل  وقـــت 
الوظيفية بســـرعة وجودة،  مهامهـــم 
بصفـــات  تعريفهـــم  إلـــى  باإلضافـــة 
الوالء  ومفهـــوم  المحترف  الموظـــف 

الوظيفـــي.

د. أحنف علي الصماديالمدرب

أســـتاذ مشـــارك فـــي المحاســـبة وبخبـــرة تدريســـية أكثـــر من 10 	 
. ت ا سنو

160 علـــى 	  UKM-GSB والمصنفـــة  حاصـــل علـــى الدكتـــوراة مـــن 
QS مســـتوى العالـــم وفقـــا لـ

اسم 
البرنامج 
التدريبي

مفاهيـــم ومعاييـــر المحاســـبة للقطاع 
مي لحكو ا

تاريخ 
تنفيذ 

البرنامج
24-1442/8/25هـ

مدة 
يومان ) 10 ساعات تدريبية(البرنامج

أهداف 
البرنامج 
التدريبي

اكســـاب المشـــاركين مفاهيم ومعايير 
القطـــاع  فـــي  الدوليـــة  المحاســـبة 
العـــام ومشـــروع التحـــول مـــن حيـــث 
التحـــول  ومنهجيـــة  االســـتراتيجية 
فـــي  عمليـــة  وتطبيقـــات  والحوكمـــة 

. لك ذ
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مســمى . 1 تحــت  إلكترونــي  برنامــج  وتصميــم  بنــاء 
»جداراتــي« ألتمتــة كامــل عمليــة الترشــيحات لبرامــج 

المهنيــة. التنميــة 

 الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لتنفيــذ برامــج تدريبيــة . 2
الجامعــة  داخــل  الجامعــة  وموظفــات  لموظفــي 

وخارجهــا.

رؤى وخطط مستقبلية لعمادة الموارد البشرية
في برامج التنمية المهنية

خدمــة المجتمــع المحلــي بمدينــة تبــوك مــن خــال . 	
تقديــم دورات وبرامــج تدريبيــة لمنســوبي اإلدارات 

المختلفــة. الحكوميــة 

تخصيــص وتجهيــز مقــر دائــم لعقــد برامــج التنميــة . 	
قبــل  مــن  المنفــذة  التدريبيــة  والــورش  المهنيــة 

البشــرية. المــوارد  عمــادة 
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