
برامـج التنمية المهنية
لموظفـــــــــــي وموظفــــــــات الجامعـــــــــــة
المنفـــــذة من قبل عمادة الموارد البشريـــة

وكالة الجامعة
عمادة الموارد البشرية

اإلصدار الثالث
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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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الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيد الخالق 
أجمعيــن وآلــة وصحبــه والتابعيــن وبعد.

ــودة  ــز والج ــتدامة التمي ــو اس ــوك نح ــة تب ــيرة جامع ــي مس ف
التعليميــة تأتــي برامــج التنميــة المهنيــة لتجســد عنايــة وكالــة 
الجامعــة ممثلــة فــي عمــادة المــوارد البشــرية بتحقيــق 
التميــز علــى مســتوى القــوى العاملــة بالجامعــة 
مــن  الجامعــة  وموظفــات  موظفــي  مــن 
خــال تنفيذهــا لبرامــج اإلصــدار الثالــث مــن 
برامــج التنميــة المهنيــة للفصــل الدراســي 
األول مــن العــام الجامعــي 1443هـــ بواقــع 19 
تدريبيــة عــن  برامــج   8 بزيــادة  تدريبيــا  برنامجــا 
ــث  ــدار الثال ــتمل اإلص ــد اش ــي. وق ــدار الثان اإلص
علــى أربعــة مســارات تدريبيــة؛ تمثلــت فــي المســار 
التخصصــي،  والمســار  اإلشــرافي،  والمســار  العــام، 
ــال  ــن خ ــج م ــذت البرام ــد نف ــه. وق ــار الموج والمس
كوكبــة مــن المدربيــن المتميزيــن مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس وموظــف بغــرض االرتقــاء بــأداء 
إحــداث تغييــرات  الجامعــة مــن خــال  موظفــي 

إيجابيــة فــي جداراتهــم المهنيــة. 

وهللا نسأل السداد والتوفيق.

مقدمة
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برامج التنمية المهنية لموظفي وموظفات الجامعة

اإلصدار الثالث 1443هـ 

1443/1/29هـ

1443/3/7هـ

1443/4/24هـ 1443/4/17هـ
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1443/4/10هـ
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الموظفون+ الموظفات

الترشيح عن طريق عمادة الموارد البشرية

شاغلو وظائف السكرتارية الموظفون+ الموظفات

الموظفون+ الموظفات

مديرو اإلدارات+ المساعدات 

موظفو وحدات المراجعة والرقابة

شاغلو الوظائف الهندسية

مديرو اإلدارات + المساعدات

موظفو إدارة األمن

مديرو اإلدارات + المساعدات

موظفو وموظفات المالية والمحاسبة 
والميزانية

الصف الثاني من مديري االدارات

الموظفون+ الموظفات

محضرو  ومحضرات المختبرات

الموظفون+ الموظفات

الموظفون+ الموظفات

الموظفون+ الموظفات

الترشيح عن طريق عمادة الموارد البشرية

موظفو وموظفات المالية والمحاسبة 
والميزانية
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د. خليفة البلوي

د. ابراهيم السفياني

د. مصطفى السحت د. عادل الحربي

د. نواف الشراري

د. مؤيد خنفر

د. محمد الزهراني

د. جاسم النحاس

د. أحمد الجهني

د. خالد عرب

د. علي الغامدي

د. احنف الصمادي

د. على القرني

د. محمد الشيخي

د. مشاري الجهني

د. وصفي الكساسبة

د. مرعي العمري

د. أحمد محمد الجهني

د. عبدهللا المهداوي

د. خالد البلوي

المسار : العام

المسار : العام

المسار : التخصصي المسار : العام

المسار : العام

المسار : التخصصي

المسار : التخصصي

المسار : التخصصي

المسار : االشرافي

المسار : الموجه

المسار : االشرافي

المسار : التخصصي

المسار : الموجه

المسار : العام

المسار : الموجه

المسار : العام

المسار : العام

المسار : العام

المسار : الموجه

المسار : التخصصي

أخالقيات العمل والوالء المؤسسي

البرنامج التطويري
الوظيفة العامة من المنظور الشرعي والوطني

مهارات
 السكرتارية اإلبداعية

حماية وأمن المعلومات

صناعة الوعي الفكري

 الحوكمة وكفاءة اإلنفاق
 )كفاءة االنفاق(

الرقابة والمراجعة الداخلية 
)كفاءة االنفاق(

إدارة
 المشاريع

التخطيط 
التشغيلي

مهارات التعامل 
مع المستفيدين

تطبيق الذكاءات المتعددة
في بيئة العمل

اساسيات المحاسبة المالية واعداد القوائم 
)كفاءة االنفاق(

أساسيات العمل اإلداري

المال العام من المنظور الشرعي والوطني 
)كفاءة االنفاق(

األمن والسالمة 
في المختبرات

كفاءة االنفاق: المفهوم والممارسة )كفاءة 
االنفاق(

مبادئ اإلسعافات األولية 

مهارات التعامل
مع ضغوط العمل

البرنامج التطويري
جودة الحياة الوظيفية

اعداد مراكز التكلفة والمسؤولية   )كفاءة 
االنفاق(

1 يوم1443/3/8هـ

الترشيح عن طريق عمادة الموارد البشرية

10

المسار : العام

البرنامج التطويري
كيف تطور مسارك الوظيفي

أ. ممدوح العنزي
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اإلصدار 3
 لبرامج التنمية المهنية بلغة األرقام

عدد البرامج التدريبية
19  برامج

عدد الساعات التدريبية

180 ساعة تدريبية

عدد المدربين

موظفعضو هيئة تدريس

عدد أيام تنفيذ البرامج
36 يوًما

22

221
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المستفدين

813
389424

2 اإلشرافي      7 العــــــــــام  

4 الموجـــــه     6 التخصصي  

المسارات التدريبية في اإلصدار الثالث  

اجمالي عدد المتدربين
من موظفي وموظفات الجامعة
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نبذة عن البرامج المنفذة 
وشركاء العمادة من المدربين
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د. خليفه بن حماد البلوي المدرب

أســـتاذ القيادة المشـــارك رئيس قســـم اإلدارة والتخطيط التربوي 
وكيـــل كليـــة التربيـــة واآلداب بجامعة تبـــوك. مدرب مهتـــم بتنمية 
القـــدرات البشـــرية، تنميـــة مهارات المســـتقبل، تطويـــر القيادات، 

إيجـــاد بيئات عمـــل محفزة لإلبـــداع واالبتكار. 

أخاقيات العمل والوالء المؤسسياسم البرنامج التدريبي

29\1\1443هــــتاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

أخاقيات 	  مفهوم  على  التعرف 
العمل والسلوك الوظيفي.

السلوك 	  دراسة  أهمية  توضيح 
الوظيفي.

الوظيفي 	  العمل  أخاقيات  تعزيز 
لدى المتدربين. 

المؤسسي 	  الوالء  على  التعرف 
خصائصه وأهميته. 
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د. محمد أحمد الزهرانيالمدرب

أكاديمي ,مستشار مالي, مدرب في مجال المال واألعمال

متخصص في المحاســـبة القضائية و االحتيالية -مكافحة غســـل األمـــوال- مخاطر اإلدارة 	 
ومنع وقـــوع اإلحتيال

الدكتوراه  PHD في المحاسبة القضائية و االحتيالية \ الواليات المتحدة االمريكية.	 

دبلوم عالي في المخاطر ومكافحة غسل األموال \ الواليات املتحدة األمريكية.	 

دبلوم عالي في تقييم  المنشات االقتصادية \الواليات المتحدة االمريكية	 

13 ســـنة خبرة عملية بيـــن التدريب و الممارســـة العملية في عدة قطاعـــات في المملكة 	 
العربية الســـعودية و الواليـــات المتحدة االمريكية  .

حاصـــل على العديد من الشـــهادات المهنيـــة و عضوا في العديد مـــن الجمعيات المهنية  	 
المتخصصة.

المراجعة الداخلية  وكفاءة اإلنفاقاسم البرنامج التدريبي

6-7 \ 2 \ 1443تاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

التعرف على مفهوم المراجعة الداخلية	 

تطور 	  على  ساعدت  التي  العوامل  على  التعرف 
المراجعة الداخلية

التعرف على أهداف وأهمية المراجعة الداخلية	 

التعرف على المقصود بمعايير المراجعة الداخلية	 

معايير 	  أقسام  من  قسم  كل  أمثلة  على  التعرف 
المراجعة الداخلية

التعرف على ماهية مراجعة اإلنفاق	 

التعرف على منهجية مراجعة اإلنفاق	 

التعرف على خطوات مراجعة اإلنفاق وتطبيقاته	 
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د.علي بن حسن الغامديالمدرب

مهتـــم بالبحـــث والتعليـــم فـــي مجـــال علـــم األعصـــاب اإلدرايك وأشـــعة 
األعصـــاب، درب وحاضر في العديـــد من المؤسســـات التعليمية والصحية. 
نشـــر العديـــد مـــن األبحـــاث وأشـــرف علـــى طـــالب وطالبـــات البحـــث 
العلمـــي، قدم العديـــد مـــن األعمـــال التطوعيـــة والخدمـــات المجتمعية، 
كاتـــب ومتحدث مثـــل جامعة تبـــوك وجامعة يـــورك البريطانيـــة في عدد 
مـــن االحتفـــاالت والمؤتمـــرات. يســـعى دائما للتطويـــر المســـتمر وتنمية 

الوظيفية.   المهـــارات 

الذكاء االجتماعي في بيئة العمل اسم البرنامج التدريبي

13-2021/2/14تاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

الذكاء 	  مفهوم  على  التعرف 
االجتماعي

بيئة 	  في  االجتماعي  الذكاء  أهمية 
العمل

الذكاء 	  ممارسات  تطبيق  كيفية 
االجتماعي

تطبيق 	  من  المتوقعة  النتائج 
مهارات الذكاء االجتماعي في بيئة 

العمل
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د. وصفي عبد الكريم الكساسبةالمدرب

أستاذ نظم المعلومات اإلدارية المشارك.
مستشار معالي رئيس الجامعة لشؤون كفاءة اإلنفاق.

المشاركات والمساهمات في جامعة تبوك:
مشـــرفا على الشـــؤون األكاديمية بكليـــة إدارة األعمال خالل العام الدراســـي 1432/1431 	 

ه والعام الدراســـي 1433/1432 ه .

مشـــرفا علـــى إدارة الشـــؤون األكاديميـــة فـــي عمـــادة التعليـــم عـــن بعـــد خـــالل العام 	 
1434/1433ه. الدراســـي 

مستشـــار الجـــودة واالعتمـــاد األكاديمـــي بعمـــادة شـــؤون أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 	 
1436ه. عـــام  ولغايـــة  1434/4/27ه  تاريـــخ  مـــن  والموظفيـــن 

عضو لجنة توثيق مسيرة الجامعة للسنوات 1427-1434ه .	 

عضـــو اللجنـــة الدائمة المشـــرفة على مشـــروع إعادة هندســـة إجراءات العمـــل وتطبيق 	 
التعامالت اإللكترونيـــة في الجامعة اعتباراً مـــن تاريخ 1435/2/16ه الموافـــق 2013/12/19م 

المشـــروع. انتهاء  ولغاية 

عضـــو اللجنـــة الدائمة للبنية التحتيـــة في الجامعـــة – معايير االعتمـــاد األكاديمي – من عام 	 
اآلن. ولغاية  1436ه 

عضو اللجنة الدائمة إلعداد الخطة االستراتيجية الثانية لجامعة تبوك )2018 – 2002م(.	 

 عضو اللجنة الدائمة إلعداد التقرير السنوي الثاني عشر للجامعة والثالث عشر.	 

رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية من عام 1435 ولغاية 1440ه	 

عملت على المشاركة في تأليف عدد من الكتب .	 

كما عملت على نشر العديد من األبحاث العلمية .	 

كفاءة اإلنفاق : اسم البرنامج التدريبي
المفهوم والممارسة

2021/9/27متاريخ تنفيذ البرنامج

يوم واحد) خمس ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

بين  اإلنفاق  كفاءة  ثقافة  نشر 
منسوبي جامعة تبوك
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د. نواف بن رحيل الشراريالمدرب

أســـتاذ الفقـــه اإلســـالمي وأصولـــه بقســـم الشـــريعة بكليـــة الشـــريعة 
واألنظمـــة وقـــد عمل وكيـــاًل للكليـــة منـــذ عـــام 1434 وحتى عـــام 1441هـ، 
وكلـــف بعدها مشـــرًفا عاًما علـــى وحدة التوعيـــة الفكريـــة بالجامعة وحتى 
اآلن وله العديد من األنشـــطة والدراســـات في األمن الفكري والوسطية 

واالنتمـــاء الوطني ومهتـــم بالسوشـــيال ميديا.

صناعة الوعي الفكرياسم البرنامج التدريبي

1443/2/21هـتاريخ تنفيذ البرنامج

يوم واحد) خمس ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

صناعة 	  مفهوم  على  التعرف 
الوعي الفكري .

التعرف على مصادر الوعي الفكري 	 
.

صناعة 	  مجاالت  على  التعرف 
الوعي الفكري.

الوعي 	  صناعة  أدوات  على  التعرف 
الفكري .

الوعي 	  مهددات  على  التعرف 
الفكري.
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د. أحمد بن عطاهللا حمدان الجهنيالمدرب

دكتـــوراه الفلســـفة فـــي اإلدارة التربوية مـــن جامعة واليـــة انديانـــا بالواليات 	 
االمريكية. المتحـــدة 

خبـــرة 18 عامـــا فـــي العمـــل اإلداري واألكاديمـــي في الهيئـــة الملكيـــة للجبيل 	 
. ينبع و

ممارس للتطوير والتدريب اإلداري ما يقارب 15 عاما.	 

محاضر بجامعة تبوك - كلية التربية واآلداب من عام 2013م	 

أستاذ مساعد بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي من عام 2019م	 

وكيـــل عمادة المـــوارد البشـــرية بجامعة تبوك مـــن تاريـــخ 1441/11/21هـ وحتى 	 
تاريخه.

التخطيط التشغيلياسم البرنامج التدريبي

1443/2/27هـتاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

أن  البرنامج  نهايـــة  في  المشــــــــارك  من  يتوقع 
يكون قد:

المعلقة . 1 والمفاهيم  المصطلحات  على  تعرف 
بالتخطيط التشغيلي.

وأدواته، . 2 التشغيلي  التخطيط  خطوات  على  تعرف   
وكيفية استخدامها.

البيئة . 3 لتحليل  الازمة  والمهارات  المعارف  اكتسب 
التحليل  أداة  باستخدام  لإلدارة  والخارجية  الداخلية 

SWOTالرباعي
تمكن من صياغة األهداف بطريقة فعالة )األهداف . 4

الذكية(.
تعرف على مقومات نجاح التخطيط التشغيلي.. 	
التشغيلية . 6 الخطة  أداء  متابعة  آليات  من  تمكن 

ومعالجة االنحرافات قبل وأثناء تطبيق الخطة.
ممارسته . 7 في  التشغيلي  التخطيط  مفهوم  تبنى 

المهنية.
 تمكن من بناء خطة تشغيلية متكاملة.. 8
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د. محمد بن خليل الشيخيالمدرب

أســـتاذ الفقـــه المســـاعد بقســـم الشـــريعة، متخصص فـــي فقه 
المعامـــالت الماليـــة المعاصرة؛ وقد كانت رســـالة الماجســـتير في 
الفـــروق الفقهيـــة فـــي المعامـــالت الماليـــة المعاصـــرة )الحقوق 
المعنويـــة(، والدكتـــوراه في أحـــكام التمويـــل المصرفـــي اإلضافي 
صـــوره وأحكامـــه، والمشـــاركة فـــي إلقـــاء النـــدوات والمحاضرات 

العلميـــة والتوعويـــة فـــي التخصص.

المال العام من المنظور الشرعي والوطنياسم البرنامج التدريبي

	/ 3/ 1443هـتاريخ تنفيذ البرنامج

يوم واحد) خمس ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

يهدف البرنامج إلى: 

المنظور 	  من  العام  المال  بأهمية  التذكير 
الشرعي والوطني.

معرفة وسائل المحافظة على بقاء المال 	 
واستمراره.

بيان حق المسلمين في المال العام وصور 	 
االعتداء عليه.

العربية 	  المملكة  بجهود  التعريف 
السعودية في المحافظة على المال العام.

استظهار اختصاصات ومهام المؤسسات 	 
واألنظمة الوطنية ذات االختصاص.
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د. عبد هللا محمد حسن المهداويالمدرب

دكتوراه في اإلرشاد النفسي من جامعة أم القرى بتقدير ممتاز	 
وكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك من عام 1433هـ وحتى 1436هـ	 
رئيس قسم علم النفس بجامعة تبوك من عام 1436هـ وحتى عام 1439هـ	 
وكيـــل عمـــادة خدمـــة المجتمع والتعليـــم المســـتمر بجامعة تبـــوك وعضو لجنة 	 

الترقيـــات العلميـــة بالجامعة من عـــام 1438هـ وحتـــى تاريخه

جودة الحياة الوظيفيةاسم البرنامج التدريبي

1443/3/6هـتاريخ تنفيذ البرنامج

يوم واحد) خمس ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

الحياة . 1 جودة  مفهوم  على  التعرف 
وتطبيقاتها في المجال الوظيفي.

التعرف على بعض المفاهيم ذات الصلة . 2
بجودة  وعاقتها  الوظيفي  بالمجال 

الحياة.

الشخصية . 3 المهارات  على  التعرف   
الحياة  جودة  تحسين  على  تساعد  التي 

الوظيفية.
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د. إبراهيم بن علي السفياني المدرب

حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه واألستاذ المشارك في قسم الشريعة.
رئيس قسم الشريعة 1440/1438هـ	 
وكيل كلية الشريعة واألنظمة 18/ 6 /1442هـ وحتى اآلن	 
قدمت وشـــاركت فـــي مجموعة مـــن البرامج العلميـــة والـــدورات التطويرية 	 

والشرعية.
كتبـــُت مجموعة مـــن البحـــوث العلمية الشـــرعية والقانونية بعضها منشـــور 	 

فـــي مجـــالت علمية محكمـــة وبعضها كتـــب مطبوعة وللـــه الحمد

الوظيفة العامة من منظور شرعي ووطنياسم البرنامج التدريبي

3/7/ 1443هـتاريخ تنفيذ البرنامج

يوم واحد) خمس ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

بالوظيفة . 1 يتعلق  بما  الشرعي  الوعي  رفع 
العامة 

لدى . 2 بالمسؤولية  الشعور  مستوى  رفع 
الموظف العام تجاه وطنه.

الموظف . 3 لدى  القانونية  المعرفة  زيادة 
العام من خال توضيح مستجدات نظام 

الخدمة المدنية.

توعية الموظف بحقوقه وواجباته.. 4
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أ. ممدوح شالل العنزيالمدرب

مـــدرب دولـــي معتمـــد من عـــدة جهـــات عالميـــة ومرخـــص من 
جهات ســـعودية درب أكثر مـــن 25 ألف متدرب حـــول العالم خبرة 

15 ســـنة بالتدريـــب مؤلـــف كتاب )حياتـــي غير( 
وكتـــاب )فن اإللقـــاء المميز ( لـــه عدة لقـــاءات وبرامـــج تلفزيونية 

وإذاعية 

كيف تطور مسارك الوظيفياسم البرنامج التدريبي

1443/3/8 هـتاريخ تنفيذ البرنامج

يوم واحد) خمس ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

تطوير 	  مهارات  الموظف  اكساب 
الذات واكتشافها 

تطوير أداء الموظف ذاتيا 	 

معرفة جوانب التطوير 6 الهامة	 

10 مهارات للموظف المثالي	 

وطرق 	  للتطوير  التحدي  جوانب 
التغلب عليها
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د. احنف الصماديالمدرب

لـــدّي  درجة أســـتاذ مشـــارك في المحاســـبة مع أكثر من 10 ســـنوات مـــن الخبرة في 
تدريـــس مســـتويي البكالوريـــوس والماجســـتير. عـــالوة علـــى ذلك ، لـــدي خبرة في 
االقتصاد القياســـي وطرق البحث. عملت كمســـاعد تحرير فـــي العديد من المجالت 
 International Business وقمـــت بتقييم العديد من األوراق البحثية المنشـــورة فـــي
Research. كمـــا أنني أشـــارك في العديـــد من المشـــاريع البحثية على المســـتويين 
المحلـــي والدولـــي. كمـــا قمـــت بنشـــر العديـــد مـــن األوراق البحثية فـــي Scopus و 
ISI. حصلـــت علـــى جوائـــز التميز فـــي البحث مـــن المجلـــة الدولية ألبحـــاث األعمال 
التطبيقيـــة  International Journal of Applied Business Research. باإلضافة إلى 
ذلـــك ، لدي خبرة فـــي تدريـــس دورات CMA التدريبيـــة وقمت باعطاء بمـــا يزيد عن 
50 دورة علـــى مســـتوى محلي ودولـــي. أخيـــًرا ، أعمل حالًيـــا مع جمعية المحاســـبين 

البحثية. للمشـــاريع  السعودية 

أساسيات المحاسبة المالية و إعداد القوائم اسم البرنامج التدريبي
المالية

2021/10/19-2021/10/20تاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

المالية . 1 المحاسبة  اهداف  على  التعرف 
واهمية اعداد القوائم المالية

للشركات . 2 المحاسبية  الدورة  معرفة 
الخدمية

للقيام . 3 االجرائية  التعريفات  معرفة 
بوظيفة المحاسبة

قائمة . 4 اعداد  على   والعمل  المعرفة 
الدخل

المعرفة والعمل على اعداد قائمة المركز . 	
المالي
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د. مرعي محمد صالح ال فرحان العمريالمدرب

عميد كلية الطب 

لغير اسم البرنامج التدريبي األولية  اإلسعافات  مبادئ 
العاملين في المجال الصحي 

19-1443/3/20هـ تاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

معارف 	  المشاركين  اكساب   
ومهارات اإلسعافات األولية، مع 
للمعارف  العملي  بالتطبيق  العناية 
والمهارات المكتسبة عبر األدوات 
والنماذج المستخدمة في البرنامج 

التدريبي 
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د. مؤيد راضي خنفرالمدرب

أســـتاذ مســـاعد في المحاســـبة الماليـــة والحوكمة ، خبـــرة بما يزيد 
عن 20 ســـنة في التعليـــم الجامعي والتدريب ، لـــي عديد من األبحاث 

والكتب.

الحوكمة وكفاءة االنفاقاسم البرنامج التدريبي

26 -  27 / 3/ 1443تاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

والمعرفة  الثقافة  المتدربين  اكساب 
الالزمة ب :

كفاءة االنفاق . 1

الهدر مفهومه وأشكاله . 2

كفاءة االنفاق في السعودية ) التنظيم + . 3
األهداف + رؤية 2030 ..... (

معايير . 4  ، والنشأة  المفهوم   : الحوكمة 
ومبادئ ، اآلليات 

استخدام . 	 العام:  القطاع  في  الحوكمة 
اآلليات لتفعيل لكفاء االنفاق 
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د. خالد عبد الرحمن عربالمدرب

أســـتاذ الموهبـــة واالبـــداع المشـــارك فـــي قســـم التربيـــة الخاصة،مؤلف 
للعديـــد من الكتـــب واألدلـــة والحقائـــب التدريبيـــة االحترافية،مـــدرب في 
مؤسســـات ومراكز دوليـــة وحكوميـــة وخاصة، قـــدم الكثير مـــن الدورات 
التدريبيـــة فـــي مجاالت متعـــددة من أهمهـــا: الموهبة ومهـــارات التفكير 
االبداعـــي والناقـــد، التنمية البشـــرية وتطوير الذات، االرشـــاد وعلم النفس 
وتعديل الســـلوك ومـــا يتعلق بذوي االعاقـــة ، باالضافة إلـــى مجال اإلدارة 

والقيـــادة والجودة وادارة المشـــاريع والســـكرتاريه.

مهارات التعامل مع المستفيديناسم البرنامج التدريبي

1443/04/03 تاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

في . 1 حديثة  مهارات  المتدربين  إكساب 
التعامل مع المستفيدين أو العماء.

و . 2 االتصال  أدوات  و  أهداف  توضيح 
األنماط البشرية من المستفيدين.

الكامية . 3 الرسائل  مكونات  على  التعرف 
والصوتية والحركية والتعابير الوجهية..

المستفيدين  . 4 خدمة  مهارات  امتاك 
واالتصال الفعال

من . 	 والتحول  المبادرة  عادة  اكتساب 
اإلرضاء إلى كسب الوالء.. 
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د. مشاري الجهنيالمدرب

أســـتاذ الكيمياء غيـــر العضوية بقســـم الكيمياء، ويشـــغل حاليا منصـــب وكيل كلية 
العلوم. كلف ســـابقا برئاســـة قســـم الكيميـــاء. حصل على شـــهادة الدكتـــوراه من 
جامعة ليســـتر بالمملكـــة المتحدة في تصنيـــع المركبات غير العضوية ذات النشـــاط 
الحفزي مـــع تجربة فـــي البحث العلمـــي والتدريب واســـتخدام العديد مـــن التقنيات 
الكيميائيـــة. عمل كمشـــرف للمعامـــل البحثية فـــي مرحلتـــي الماجســـتير الدكتوراه، 
وأشـــرف على أبحاث متعـــددة لطلبة مرحلـــة البكالوريـــوس باإلضافة إلـــى حصوله 
علـــى العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة التخصصيـــة وأيضـــا فـــي مجـــاالت القيـــادة 
والتخطيـــط.  كلـــف فـــي كثير مـــن اللجان داخـــل القســـم والكلية والجامعـــة وخارج 
الجامعـــة، كان أخرهـــا العمـــل جنبا إلـــى جنب مع زمـــالءه ممثلي الجامعـــات كعضو 
ممثـــل لجامعـــة تبوك فـــي فريق المســـار العلمي لمشـــروع الوزارة فـــي االختبارات 
المعياريـــة لتســـكين الطلبة فـــي التخصصـــات الجامعيـــة. لديه العديد مـــن البحوث 
العلمية التـــي تجاوزت الثالثيـــن بحثاً والمنشـــورة في مجالت علميـــة مصنفة ضمن 

.Web of Science أوعيـــة

األمن والسامة في المختبراتاسم البرنامج التدريبي

	0-1443/04/06 هـتاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

األمن 	  حول  العامة  المفاهيم  معرفة 
والسامة

قبل 	  والسامة  األمن  باحتياطات  األخذ 
وقوع الخطر

في 	  والسامة  األمن  بإجراءات  العمل 
المختبرات

في 	  والسامة  األمن  مستلزمات  توفير 
المختبرات

في 	  والسامة  األمن  بقوانين  العمل 
المختبرات
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د. خالد عبدهللا البلويالمدرب

رئيس قسم المحاسبة	 
وكيـــل كليـــة إدارة األعمال للدراســـات العليا والبحـــث العلمي 	 

بجامعـــة تبوك
عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للحوكمة	 
مستشـــار لدى الهيئـــة الســـعودية للمراجعين والمحاســـبين  	 

SOCPA

)كفاءة اسم البرنامج التدريبي والمسؤولية  التكلفة  مراكز  إعداد 
اإلنفاق(

1443/4/10هـتاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

تقوم . 1 لماذا  المتدرب/المتدربة  يدرك  أن 
وتستخدم  الامركزية  بتطبيق  المنظمات 

محاسبة المسؤولية.

على . 2 المتدرب/المتدربة  يتعرف  أن 
استخدام تقارير المسؤولية لتقييم التكلفة 

واإليرادات ومراكز الربحية.

على . 3 المتدرب/المتدربة  يتعرف  أن 
مراكز  أداء  تقييم  مؤشرات  أهم  استخدام 

االستثمار.
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د. عادل بن راضي الحربي المدرب

تخـــرج بدرجـــة البكالوريـــوس بتخصص علوم الحاســـب اآللي فـــي عـــام 2008 م. وفي 
عـــام 2009 م، تـــم تعيينـــه بجامعة تبـــوك بكليـــة الحاســـبات و تقنيـــة المعلومات. ثم 
أبتعـــث للواليـــات المتحـــدة األمريكية و حصل علـــى درجتي الماجســـتير في تخصص 
هندســـة أمن المعلومات وهندســـة الحاســـب اآللي في عامي 2013 م و 2015 م على 
التوالـــي. وفي عام 2017 م حصل على درجة دكتوراه الفلســـفة في تخصص هندســـة 
الحاســـب. شـــارك بإقامة الكثير من الـــدورات والبرامج التدريبية، كمـــا أنه عضو بعدد 
مـــن الجمعيـــات العلمية. نشـــر العديد مـــن األبحاث العلميـــة الدوليـــة و حصل على 
جوائـــز علمية، حيـــث أن أبحاثـــه العلمية تتمحور حـــول موضوعات أمـــن المعلومات 
وتطبيقـــات األجهـــزة الذكية و تقنية القياســـات الحيوية و التنقيـــب عن المعلومات 

االصطناعي. الـــذكاء  وكذلك 

حماية وأمن المعلوماتاسم البرنامج التدريبي

1443/4/17 هـتاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

أمن 	  أهمية  و  خصائص  و  مفهوم  يحدد 
المعلومات

يناقش مفهوم أمن المعلومات ويصنف 	 
أنواع التهديدات السيبرانية

المعلومات 	  أمن  أنظمة  تهديدات  يتجنب 
ويعرف طرق التشفير

االجتماعية 	  الهندسة  هجوم  يناقش 
االنترنت  هو  ما  يعرف  و  منها  والحماية 

المظلم

الحماية 	  وسبل  وأنواعها  الشبكات  يعرف 
و  الفيروسات  ويعرف  آمن  بشكل 

تصنيفاتها



24

د. مصطفى زكريا أحمد السحت المدرب

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك 	 

مستشـــار  وخبير التدريـــب وتنمية الموارد البشـــرية بمصـــر والوطن 	 
. بي لعر ا

مـــدرب مدربين مـــن المجلـــس األمريـــي ومـــن المعهـــد األوروبي 	 
األعمال. لمديـــري 

رئيـــس قســـم البرامـــج التدريبية بعمـــادة خدمـــة المجتمـــع والتعليم 	 
. لمستمر ا

مستشار معهد البحوث واالستشارات بجامعة تبوك. 	 

مهارات السكرتارية االبداعية اسم البرنامج التدريبي

24-	2/ 4/ 1443 هـ تاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

حول 	  النظرية  المعلومات  على  التعرف 
ادارة المكاتب والسكرتارية.

والسلوكية 	  اإلدارية  المهارات  تطبيق 
ألعمال ادارة المكاتب والسكرتارية.

تبادل الخبرات الفكرية والعملية في مجال 	 
السكرتارية مع المتدربين اآلخرين.

التعرف على األساليب و التقنيات المعاصرة 	 
في أعمال السكرتارية والمحفوظات.

االتصال 	  في  اإلدارية  المهارات  تطبيق 
أجزاء  باقي  و  العليا  اإلدارة  بين  والتنسيق 

المنظمة بأحدث األساليب التقنية .
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د. جاسم بن محمد النحاسالمدرب

حاصـــل علـــى مؤهـــل الدكتـــوراة فـــي الهندســـة الصناعيـــة جامعة 	 
  .Wayne State, Detroit, Michigan, U.S.A

متخصص في مجال تنقيب العمليات الضخمة وسلسلة التوريد.	 

 	 .Six Sigma حاصل على الحزام األسود في إدارة الجودة 

مدرب لدورة إدارة المشاريع بنظاميها القديم والحديث.	 

دورة إدارة المشاريع PMPاسم البرنامج التدريبي

12-13 -  12 - 2021تاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

الحديثة . 1 النهجية  على  المتدرب  تعريف 
والقديمة في إدارة المشاريع.

تربط . 2 الواقع  ارض  على  دراسات  عرض 
المشاريع  إدارة  مع  النظري  القسم 

بالمجال العملي

على . 3 المتدرب  وتدريب  نبذة  عرض 
بإدارة  المتعلقة  البرامج  بعض  ممارسة 

المشاريع

الشخصية . 4 السمات  على  المتدرب  تدريب 
الفريق  عناصر  في  توفرها  يجب  التي 

إلدارة المشروع
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علي حسن يعن هللا القرنيالمدرب د.  

المـــدرب يحمـــل درجتـــي الدكتـــوراة والماجســـتير فـــي اإلدارة التربويـــة والتخطيط، 
ودرجـــة البكالوريوس فـــي الرياضيات من جامعـــة أم القرى، كما يحمـــل دبلوماً عالياً 

في الحاســـب اآللـــي وتطبيقاته مـــن معهـــد اإلدارة العامة.

وقـــد عمل المـــدرب في مجـــال التعليـــم العام معلمـــاً ومشـــرفاً تربويـــاً للرياضيات 
والحاســـب اآللي، كما عمـــل مديراً لمركز إشـــراف تربـــوي، ومديراً مؤسســـاً لمكتب 
تربيـــة وتعليـــم. أمـــا في مجـــال التعليـــم العالي فقـــد عمل عميـــداً مؤسســـاً للكلية 
الجامعيـــة بأملـــج لمدة 6 ســـنوات، ويعمـــل حالياً أســـتاذاً للقيـــادة التربوية ورئيســـاً 

للجنـــة الدائمـــة للترقيـــات العلمية وعضـــواً في المجلـــس العلمي.

وللمـــدرب أكثـــر مـــن 13 بحثاً منشـــوراً فـــي مجـــالت علميـــة محكمـــة، والعديد من 
العضويـــات في اللجان والجمعيـــات  األكاديمية. وقدم العديد مـــن الدورات التدريبية 

الحكومية. الســـعودية والجهـــات  الجامعات  في 

أساسيات العمل اإلدارياسم البرنامج التدريبي

2-3 / 	 / 1443تاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

والمهارات  المعارف  أهم  المشارك  يكتسب 
العمل  بيئة  في  األداء  لتطوير  الالزمة  اإلدارية 
وأداء  وتطويرها  بمؤسساتهم  لالرتقاء  وذلك 

األعمال بكفاءة وإتقان في المجاالت التالية:

التخطيط	 

التنظيم	 

التوظيف	 

التوجيه	 

الرقابة والتقويم.	 
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د. أحمد بن محمد الجهنيالمدرب

أســـتاذ ادارة األعمال المســـاعد بكلية ادارة األعمال ورئيس قســـم 
اإلدارة ســـابقاً ووكيل الكليـــة للتطوير والجودة حاليـــاً محلل أعمال 
بالبنـــوك الســـعودية ومشـــارك فـــي تحكيـــم رســـائل الماجســـتير 

والمؤتمـــرات العلميـــة وعضو في عـــدد من اللجـــان العلمية.

مهارات ادارة ضغوط العملاسم البرنامج التدريبي

9-10/	1443/0هـتاريخ تنفيذ البرنامج

يومان) عشر ساعات تدريبية(مدة البرنامج

أهداف البرنامج 
التدريبي

الهدف الرئيسي:  تمكين المتدرب من التعرف على 
مهارات التعامل مع ضغوط العمل وتطبيقها.

بمفهوم 	  يتعلق  ما  كل  على  المشاركين  إطاع 
المؤثرات  و  الموظفين  تواجه  التي  العمل  ضغوط 

التي قد تواجههم نتيجته .

المراحل 	  و  المصادر  و  األسباب  المشاركين  يدرك  أن 
التي يمر بها ضغط العمل .

ضغط 	  مستوي  بين  العاقة  المشاركين  يعي  أن 
العمل و األداء الوظيفي.

أن يدرك المشاركين مدي تأثيرات ضغط العمل على 	 
حياة الفرد الصحية و النفسية والمهنية .

على 	  التغلب  أساليب  على  المشاركين  يتعرف  أن 
ضغط العمل و أنواعها وفق أسلوب علمي.

تحت 	  األعمال  مباشرة  مهارة  المشاركين  إكساب 
ضغط .

ضغط 	  مع  التعامل  الستراتيجيات  المشاركين  إدراك 
العمل و ُسبل تحويلها إلى محفزات .
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تقييم البرامج التدريبية
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يمثــل تقييــم البرامــج التدريبيــة المنفــذة مــن قبــل العمــادة مرحلــة مهمــة مــن مراحــل 
برامــج التنميــة المهنيــة لموظفــي وموظفــات الجامعــة؛ بمــا يقدمــه مــن مالحظــات 
بنســخة  مــدرب  كل  تزويــد  إلــى  باإلضافــة  البرامــج،  إلدارة  المنفــذة  البرامــج  حــول 
ــات باإلضافــة إلــى  ــل المتدربيــن والمتدرب ــم برنامجــه مــن قب ــج تقيي ــة مــن نتائ الكتروني
قائمــة بمقترحاتهــم ومالحظاتهــم العامــة اإليجابيــة والســلبية، كمــا خصــص إلدارة 
البرامــج التدريبيــة جــزء خــاص بالبيئــة التدريبيــة يقــدم فيهــا موظفــي وموظفــات 
ــة  ــمل عملي ــة، وتش ــة والمعنوي ــة المادي ــة التدريبي ــودة البيئ ــال ج ــم حي ــة آراءه الجامع

ــة: ــر التالي ــم العناص التقيي

وضوح أهداف البرنامج.. 	
شمولية المادة العلمية.. 2
مناسبة الزمن المخصص للبرنامج.. 	
مناسبة األساليب لمحتوى البرنامج.. 4
تنوع أساليب التدريب.. 	
مالئمة البرنامج لمستوى المتدربين.. 6
تنوزع النشاطات بين النظري والعملي.. 7
عمــل . 	 بواقــع  التطبيقــات  ارتبــاط 

. بيــن ر لمتد ا
تنوع أساليب التقويم.. 	

التمكن من المادة العلمية.. 		
القدرة على توصيل المعلومة.. 		
توفير عنصر التشويق في العرض.. 2	
القدرة على الحوار وإدارة النقاش.. 		
حسن التعامل مع المتدربين.. 4	
مناسبة توقيت عقد البرنامج التدريبي.. 		
توفير الوسائل التدريبية المناسبة.. 6	
مناسبة المرافق والخدمات.. 7	
توفيــر الشــروط الصحــة والســالمة المالئمــة . 		

فــي قاعــة التدريــب.

شمولية المادة العلمية
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وضوح أهداف البرامج
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مناسبة األساليب لمحتوى البرامج
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موظفينموظفات

1 9 64 2081 12 65 315

مالئمة البرامج لمستوى المتدربين
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موظفينموظفات
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مناسبة الزمن المخصص للبرامج
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تنوع أساليب التدريب
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ارتباط التطبيقات بواقع عمل المتدربين
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التمكن من المادة العلمية
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تنوع النشاطات بين النظري والعملي
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8 26 63 1852 25 76 290

تنوع أساليب التقويم
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القدرة على توصيل المعلومة
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حسن التعامل مع المتدربين
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توفير عنصر التشويق في العرض
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القدرة على الحوار وإدارة النقاش
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1 16 43 2221 13 47 332
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توفر الوسائل التدريبية المناسبة
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أوافق بدرجة منخفضة

ال أوافق

موظفينموظفات

2 19 73 1884 18 76 295

توفير الشروط الصحية المالئمة
في قاعة التدريب
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موظفينموظفات

6 35 79 1623 32 77 281

مناسبة توقيت عقد البرنامج التدريبي
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0 9 51 2226 11 65 311

مناسبة المرافق والخدمات 
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أوافق بدرجة منخفضة

ال أوافق

موظفينموظفات

11 38 78 15110 24 82 274
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خطوات نحو التميز
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	( ســوف يشــهد وبمشــيئة هللا تعالــى وتوفيقــه 
اإلصــدار الرابــع إطــالق برنامــج جداراتــي وهــو 
لموظفــي  تتيــح  إلكترونيــة  منصــة  عبــارة 
وموظفــات الجامعــة الترشــح للبرامــج التدريبيــة 
ــرية  ــوارد البش ــادة الم ــن عم ــا تمك ــا كم إلكترونًي
ــي  ــي والنهائ ــيح األول ــات الترش ــام عملي ــن إتم م
البرنامــج  حضــور  شــهادات  إصــدار  وحتــى 
للتعــاون  العمــل ثمــرة  الكترونيــاً، ويأتــي هــذا 
بيــن عمــادة المــوارد البشــرية وعمــادة تقنيــة 

المعلومــات. 

2( البــدء االولــي فــي تصميــم مقــر التدريــب 
لبرامــج عمــادة المــوارد البشــرية بالتعــاون 

المشــاريع. إدارة  مــع 
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	( اكتمــال تصميــم وإعــداد المســار التدريبــي المخصــص لمحضــري وفنــي المختبــرات بالجامعــة 
بعــد التشــاور مــع رؤســاء األقســام العلميــة ووكالء الكليــات فــي كليــة العلــوم الطبيــة 

ــة. ــوم واإلدارة الطبي ــة العل ــة وكلي التطبيقي

محضري
وفني

المختبرات

المهام 
والواجبات 

الوظيفية  لفني 
المختبرات

األمن 
والسالمة في 

المختبرات

إدارة المخزون 
وجرد العهد 
في المختبرات

إدارة وضمان 
الجودة في 
المختبرات

استراتيجيات 
التطوير 

الوظيفي 
الذاتي لفني 

المختبرات
مكافحة العدوى 
واألمان الحيوي 

في المختبرات

مبادئ اإلسعافات 
األولية لغير 

العاملين في المجال 
الصحي

مهارات 
التعامل مع 

معامل 
المحاكاة

1

5

عدد
 األيام

عدد 
الساعات

2

10

عدد
 األيام

عدد 
الساعات

210 عدد
 األيام

عدد 
الساعات 15 عدد

 األيام
عدد 

الساعات

1

5

عدد
 األيام

عدد 
الساعات

1

5

عدد
 األيام

عدد 
الساعات

15 عدد
 األيام

عدد 
210الساعات عدد

 األيام
عدد 

الساعات

منفذ فعلًيا
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4( إعداد مسار تدريبي موجه لقيادات الصف الثاني في اإلدارات والوحدات المختلفة.

قيادات
الصف الثاني

أساسيات 
العمل اإلداري 

واخالقياته

المهارات 
اإلشرافية

التخطيط 
التشغيلي

إدارة األداء 
الوظيفي

حل 
المشكالت 

واتخاذ 
القرارات

التميز 
المؤسسي

توزيع
 العمل

تحقيق كفاءة 
االنفاق في 
بيئة العمل 

اإلداري

2

10

عدد
 األيام

عدد 
الساعات

1

5

عدد
 األيام

عدد 
الساعات

210 عدد
 األيام

عدد 
الساعات 210 عدد

 األيام
عدد 

الساعات

2

10

عدد
 األيام

عدد 
الساعات

2

10

عدد
 األيام

عدد 
الساعات

210 عدد
 األيام

عدد 
15الساعات عدد

 األيام
عدد 

الساعات

منفذ فعلًيا
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وكالة الجامعة
عمادة الموارد البشرية


