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برامج التنمية المهنية 
لموظفي وموظفات الجامعة

الفصل الدراسي األول
العام الجامعي

 1442هـ





جامعة متميزة تعليميًا وبحثيًا مسهمًة في خدمة المجتمع

تقديــم تعليــم جامعــي متميــز لتخريــج كــوادر بشــرية مؤهلــة بالمعرفــة 
التنمويــة  والمشــاريع  المجتمــع  حاجــات  لتلبيــة  والمهــارات  والقــدرات 
بتبــوك وفــق بيئــة تعليميــة إداريــة متميــزة داعمــة للبحــوث اإلبداعيــة.

التميز في تقديم الخدمات للموارد البشرية بالجامعة.

 تقديــم الخدمــات للمــوارد البشــرية بأعلــى معاييــر الجــودة 
واألداء المهنــي مــن مرحلــة االســتقطاب حتــى نهايــة العمــل.

رؤية الجامعة

رسالة الجامعة

رؤية عمادة الموارد البشرية:

رسالة عمادة الموارد البشرية:
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الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيد الخالــق أجمعيــن 

وآلــة وصحبــه والتابعيــن وبعــد.

تمثــل التنميــة المهنيــة ـفـي المنظمــات المختلفــة تحديــًا كبيــر مــع مــا 

يشــهده العالــم اليــوم مــن تطــور معرـفـي وتســارعي تقنــي.

علــى تحقيــق  الجامعــة  ـفـي وكالــة  تبــوك ممثلــة  مــن جامعــة  وحرصــًا 

التنميــة المهنيــة لموظفــي وموظفــات الجامعــة فقــد أطلقــت عمــادة 

المــوارد البشــرية إصدارهــا األول مــن برامــج التدريــب والتنميــة المهنيــة 

بتاريــخ 1442/2/25هـــ بواقــع 10 برامــج تدريبيــة بمــا أتــاح 400 فرصــة تدريبيــة 

لموظفــي وموظفــات الجامعــة، وقــد احتــوى اإلصــدار األول علــى باقــة 

ــار  ــة هــي المس ــارات تدريبي ــة مس ــة فــي ثاث ــج التدريبي ــن البرام ــة م متنوع

اإلشــرافي، والمســار غيــر اإلشــرافي، والمســار العــام.

وتهــدف هــذه البرامــج وبصــورة عامــة إلــى االرتقــاء بــأداء موظفــي الجامعــة 

ـي ـفـي معارفهــم ومهاراتهــم وقيمهــم  مــن خــال إحــداث تغييــر إيجاـب

ــة. ــم الوظيفي ــم وواجباته ــة بمهامه المرتبط

وهللا نسأل السداد والتوفيق.

مقدمة
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برامج التنمية المهنية 
للفصل الدراسي  األول  

1442 هـ
مدة المسارالبرنامج التدريبيم

تاريخ البدءالفئة المستهدفةالمدربالبرنامج

الموظفين + د. محمد عبدالوهاب2 يومغير اشرافيإدارة االولويات1
1442/2/25هـالموظفات

مديري اإلدارات + د. أحمد الجهني3 أياماشرافياإلدارة القيادية الشاملة2
3/2المساعدات

الموظفين + ا. ممدوح العنزي2 يومغير اشرافيإدارة الوقت واالنجاز3
3/9الموظفات

الموظفين + د. مصطفى السحت2 يومغير اشرافياالتصال الفعال في بيئة العمل4
3/16الموظفات

استراتيجيات تحفيز الموظفين وتعزيز 5
مديري اإلدارات + د. ماجد السلمي2 يوماشرافياالنتماء والوالء المؤسسي

3/23المساعدات

اخاقيات العمل في المؤسسات 6
الموظفين + د. خليفة البلوي2 يومعامالتعليمية

4/1الموظفات

مهارات العمل الجماعي وبناء فرق 7
مديري اإلدارات + د. منصور المزعل2 يوماشرافيالعمل

4/8المساعدات

مبادئ اإلسعافات األولية ) مسرح رقم 8
موظفي وموظفات د. مرعي العمري2 يومعام4، مبنى كلية الطب(

4/15إدارة االمن

الموظفين + د. عاء حسين2 يومغير اشرافياإلنجاز وزيادة االنتاجية9
4/15الموظفات

مديري اإلدارات + د. هاني عبده2 يوماشرافيتقويم األداء الوظيفي10
1422/4/22هـالمساعدات
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اسم البرنامج التدريبي

عدد األيام 
ساعات تدريبيةيومان

المدرب
أهداف البرنامج التدريبي

إدارة األولويات

25-26/ 2/ 1442هـ

210

د. محمد عبد الوهاب إبراهيم

أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي 	 
المســـاعد، دكتوراه الفلسفة في 

التربية.

وأميـــن 	  تدريـــس  هيئـــة  عضـــو 
مجلـــس قســـم اإلدارة والتخطيط 
التربيـــة واآلداب  بكليـــة  التربـــوي 

تبـــوك. جامعـــة 

لمؤسســـات 	  خارجـــي  مراجـــع 
التعليـــم قبـــل الجامعـــي بالهيئة 
القوميـــة لضمـــان جـــودة التعليم 

واالعتمـــاد.

بعـــض 	  علـــى  علمـــي  ومشـــرف 
الماجســـتير.  رســـائل 

يتوقـــع بعـــد نهايـــة البرنامج التدريبـــي أن يكـــون المتدرب 
قادر علـــى أن :

يحدد مفهوم األولويات.	 
يوضح فوائد البعد عن نمط إدمان الطوارئ.	 
يوضح مفهوم إدارة األولويات.	 
فـــي 	  والفاعليـــة  الكفـــاءة  مفهومـــي  بيـــن  يفـــرق 

الوقـــت. مـــع  التعامـــل 
يحدد المبادئ التي تقوم عليها إدارة األولويات.	 
يتـــدرب على اســـتخدام بعـــض أدوات إدارة األولويات 	 

)الســـاعة والبوصلة، ومصفوفـــة األولويات(.
يرتب خطوات التخطيط لوضع األمور األهم أواًل	 
يربط بين إدارة األولويات وقوة الملكات اإلنسانية	 
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اسم البرنامج التدريبي

عدد األيام 
ساعة تدريبيةثالث أيام

المدرب
أهداف البرنامج التدريبي

اإلدارة القيادية الشاملة

1442/3/2هـ  4-/1442/3هـ

315

د. أحمد بن عطاالله الجهني

والتخطيـــط 	  اإلدارة  أســـتاذ 
التربـــوي المســـاعد، وكيل عمادة 
تبـــوك. بجامعـــة  البشـــرية  المـــوارد 

دكتـــوراه في الفلســـفة تخصص 	 
جامعـــة  مـــن  التربويـــة  اإلدارة 
واليـــة انديانـــا بالواليـــات المتحدة 

االمريكيـــة.

العلميـــة 	  الجمعيـــة  عضـــو 
التربويـــة. للقيـــادة  الســـعودية 

أعـــد وقـــدم العديـــد من الـــدورات 	 
اإلداري.  والتطويـــر  التدريـــب  فـــي 

اكســـاب المشـــاركين معارف ومهارات العمل اإلداري 	 
القيادي في المنظمـــات الحكومية.
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اسم البرنامج التدريبي

عدد األيام 
ساعات تدريبيةيومان

المدرب
أهداف البرنامج التدريبي

إدارة الوقت واالنجاز 

9-1442/3/10هـ

210

مدوح شالل العنزي

مـــدرب دولي معتمد مـــن جهات 	 
فـــي  للتدريـــب  معتمـــد  عالميـــة 
منهـــا  رســـمية  جهـــة  مـــن  أكثـــر 

والمهنـــي. الفنـــي  التعليـــم 

درب في عدة دول بالعالم. 	 

خبرة تدريب 13 سنه تقريًبا.	 

مؤلف لكتاب )حياتي غير( .	 

له عدة برامج تلفزيونية وإذاعية.	 

تمكين الموظفين من ادارة وقت العمل بكل كفاءة 	 

انجاز الموظف في إدارته	 

عناصر االنجاز السريع	 

صفات الموظف المحترف	 

الوالء الوظيفي	 
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اسم البرنامج التدريبي

المدرب
أهداف البرنامج التدريبي

االتصال الفعال في بيئة العمل 

16-1442/3/17هـ

د. مصطفى زكريا أحمد السحت 

أســـتاذ المناهـــج وطـــرق التدريس 	 

رك  المشا

الدولـــي 	  التدريـــب  مستشـــار 

المعتمد مـــن االكاديمية المتحدة 

بالقاهـــرة.

التدريـــب وتنميـــة 	  مستشـــار فـــي 

المـــوارد البشـــرية بمصـــر والوطـــن 

العربـــي.

المجلـــس 	  مـــن  مدربيـــن  مـــدرب 

األمريكي ومـــن المعهد األوروبي 

األعمـــال. لمديـــري 

التدريبيـــة 	  البرامـــج  قســـم  رئيـــس 

بعمادة خدمـــة المجتمع والتعليم 

. لمستمر ا

يتعـــرف علـــى اســـتراتيجيات التواصـــل الفعـــال فـــي 	 
العمل. بيئـــة 

يســـتخدم وســـائل االتصـــال الفعال في عملـــه بصورة 	 
مميزة.

بصـــورة 	  والتقاريـــر  والخطابـــات  المحاضـــر  يســـتخدم 
ســـليمة فـــي بيئـــة عملـــه.

يطبـــق عملًيـــا اســـتراتيجيات التواصـــل اللفظي وغير 	 
العمل. فـــي  اللفظي 

عدد األيام 
ساعات تدريبيةيومان 210



10

اسم البرنامج التدريبي

عدد األيام 
ساعات تدريبيةيومان

المدرب
أهداف البرنامج التدريبي

الموظفيــن  تحفيــز  اســتراتيجيات 
وتعزيــز االنتمــاء والوالء المؤسســي

23-1442/3/24هـ

210

د. ماجد بن قبل السلمي

عميد كلية إدارة االعمال
إكســـاب المشاركين   استراتيجيات تحفيز الموظفين 	 

وتعزيز االنتماء والوالء المؤسســـي
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اسم البرنامج التدريبي

عدد األيام 
ساعات تدريبيةيومان

المدرب
أهداف البرنامج التدريبي

أخالقيــات العمــل فــي المؤسســات 
التعليميــة 

1-1442/4/2هـ

210

د. خليفه بن حماد البلوي 

المشـــارك 	  التربويـــة  القيـــادة  أســـتاذ 
والتخطيـــط  اإلدارة  قســـم  ورئيـــس 
التربـــوي في كليـــة التربيـــة واآلداب 

بجامعـــة تبـــوك.

حاصل علـــى الدكتوراه والماجســـتير 	 
فـــي القيـــادة التربويـــة مـــن جامعـــة 
الواليـــات  فـــي  متشـــغن  وســـترن 

األمريكيـــة. المتحـــدة 

مهتـــم بالتدريب خاصة فـــي التطوير 	 
المهنـــي وقـــدم العديد مـــن الدورات 
التدريبية فـــي مجال القيـــادة واإلدارة.

لـــه العديـــد مـــن األبحـــاث فـــي هـــذا 	 
المجـــال. 

تغييـــر اتجاهات، زيادة معـــارف، تنمية مهـــارات وصقل خبرات 	 
المشـــاركين ليصبحـــوا قادريـــن علـــى رســـم خارطـــة واضحـــة 
المعالـــم لموضوع اخالقيات العمل والســـلوك الوظيفي من 
خـــالل: التعرف على ســـلوكيات وأخالقيـــات الوظيفة العامة 
والممارســـات التي يجب تجنبها، لتنفيـــذ مهام العمل بأعلى 

مســـتوى من الكفاءة والنزاهة والشـــفافية. 

التعرف علـــى المفاهيم والمصطلحـــات المرتبطة بأخالقيات 	 
العمل.

تمييز الســـلوكيات األخالقية والغيـــر أخالقية لدى الموظف 	 
العام.

تعدد التزامات الجهة العامة/ الحكومية تجاه الموظف.	 

مناقشـــة التزامـــات الموظـــف العـــام ألداء مهام عملـــه بدقة 	 
ونزاهة.

إكساب المشاركين آلية التعامل مع الممارسات السلبية.	 

العمـــل 	  زمـــالء  مـــع  التعامـــل  المشـــاركين مهـــارات  إكســـاب 
والمرؤوســـين والرؤســـاء 

تحديد آلية غرس مفهوم الرقابة الذاتية لدى الموظف.	 

تطبيق الجودة السلوكية في ترسيخ األخالقيات المهنية	 
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اسم البرنامج التدريبي

عدد األيام 
ساعات تدريبيةيومان

المدرب
أهداف البرنامج التدريبي

مهارات العمل الجماعي وبناء فرق العمل

8-4/9م1442هـ

210

د. منصور بن مزعل الطويلعي

مناهـــج 	  فـــي  مســـاعد  أســـتاذ 
الرياضيـــات  وتعليـــم 

دكتـــوراه فـــي التربيـــة – جامعـــة 	 
)بريطانيـــا( مانشســـتر 

الرياضيـــات- 	  تعليـــم  ماجســـتير 
)بريطانيـــا( ليـــدز  جامعـــة 

مجـــاالت 	  فـــي  ومـــدرب  مهتـــم 
والمهنـــي الذاتـــي  التطويـــر 

أوال: التعرف على مفهوم وأهمية العمل الجماعي

ثانيا: التعرف على أسس بناء وتشكيل فريق العمل

ثالثا: التدرب على بناء وتشكيل فريق عمل  

رابعا: التعرف على دور وأهمية القيادة في فرق العمل

خامســـا: تحليـــل مواقـــف و تحديـــات تواجـــه قائـــد فريـــق 
لعمل ا
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اسم البرنامج التدريبي

المدرب
أهداف البرنامج التدريبي

مبادئ اإلسعافات األولية

15-1442/4/16هـ

د. مرعي بن محمد صالح العمري

اإلســـعافات 	 عميد كلية الطب ومهـــارات  معـــارف  المتدربيـــن  اكســـاب 
األوليـــة لغيـــر العامليـــن فـــي المجـــال الصحـــي

عدد األيام 
ساعات تدريبيةيومان 210
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اسم البرنامج التدريبي

عدد األيام 
ساعات تدريبيةيومان

المدرب
أهداف البرنامج التدريبي

اإلنجاز وزيادة االنتاجية

15-4/16م1442هـ

210

دكتور/ عالء على أحمد حسين

اللجنـــة 	  ورئيـــس  مشـــارك  أســـتاذ 
المحاســـبة  بقســـم  العلميـــة 
التخطيـــط  وحـــدة  ومشـــرف 
االســـتراتيجي بكلية إدارة األعمال.

عضـــو عامل بالجمعية الســـعودية 	 
وخبيـــر  مستشـــار  للحوكمـــة، 
تدريب بالمنظمـــة العربية للتنمية 
اإلداريـــة بجامعـــة الـــدول العربيـــة.

حاصل علـــى جائرة المركـــز الثاني 	 
بجائـــرة راشـــد بـــن حميـــد للعلـــوم 

والثقافـــة لعـــام 2020.

التعرف على ماهية االنتاجية )أو معدل اإلنجاز( للموظف الحكومي.	 

التعرف على أهمية قياس انتاجية الموظف الحكومي.	 

التعرف على أفضل طرق قياس انتاجية الموظفين بدقة.	 

التعرف على عالقة نمط الشخصية بضغوط العمل ومعدل اإلنجاز.	 

الفـــرد 	  باآلثـــار الســـلبية المترتبـــة علـــى ضغـــوط العمـــل علـــى  اإللمـــام 
والمنظمـــة.

التعرف على استراتيجية إدارة الذات وتنظيم الوقت لزيادة االنتاجية.	 

مســـتوى 	  لتحســـين  األولويـــات  ترتيـــب  اســـتراتيجية  علـــى  التعـــرف 
االنتاجيـــة.

التعرف على ماهية الذكاء العاطفي وأثره على زيادة االنتاجية.	 

التعرف على العادات واألفعال التي تؤدى لخفض انتاجية الموظف.	 

 التعـــرف على طرق ووســـائل زيادة انتاجية الموظف في العمل ســـواء 	 
التـــي تخص الموظف نفســـه أو التي تخص المنظمـــة التي يعمل بها.
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اسم البرنامج التدريبي

المدرب
أهداف البرنامج التدريبي

تقييم األداء الوظيفي

22-1442/4/23هـ

د. هاني سعيد عبده

دكتوراه فـــي إدارة األعمال /الرتبة 	 
األكاديميـــة أســـتاذ مشـــارك فـــي 

اإلدارة. قسم 

عضـــو مؤســـس جمعيـــة المدربين 	 
األردنيين2010

شـــهادة خبير معتمد في الموارد 	 
الدوليـــة  الجمعيـــة  مـــن  البشـــرية 

 AAAAالبشـــرية للموارد 

AAAمـــن 	  محتـــرف  مـــدرب  شـــهادة 
لتدريـــب  الدوليـــة  الجمعيـــة 

A A A A بيـــن المدر

مـــن 	  معتمـــد  مـــدرب  شـــهادة 
AAAاألردنييـــن المدربيـــن  جمعيـــة 

فهم أهمية تقييم االداء الوظيفي للمؤسسات	 
فهم الفرق بين تقييم وتقويم االداء	 
معرفة األساليب الحديثة لتقييم االداء	 
 االلمام بمهارات تحليل العمل	 
 معرفة االعتبارات التي يجب مراعاتها عند التقييم	 
 	 -AAAA االلمام بصياغة مؤشرات قياس االداء الفردي 
 	 -AAA معرفة مفهوم االدارة باألهداف
االلمام بكيفية تصميم األهداف	 
التعـــرف على طـــرق معالجة المشـــكالت المتعلقة بتقييم 	 

األداء.

عدد األيام 
ساعات تدريبيةيومان 210
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إحصائية عامة عن:
الجامعــة  وموظفــات  لموظفــي  المهنيــة  التنميــة  برامــج 

المنفــذة مــن قبــل عمــادة المــوارد البشــرية

الفصل الدراسي األول 1442هـ
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مسارات وأنواع 
البرامج التدريبية

المستفدين

ساعة تدريبية

4 اشرافــــــــــــي  

5 غير اشرافي  

1 تخصصــــــــي 

يوم

عـــــــــــــــــــــــــــدد
البرامـــــــــــــــــج
التدريـبـيــــــــــة

10

21

 358

115

183175

عدد
المدربين
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أليات العمل لبرامج التنمية المهنية 
لموظفي وموظفات الجامعة

حصر االحتياجات التدريبية وتصنيف

برامج تدريبية موجهة لمديري اإلدارات ومساعداتهم )مسار إشرافي(. 1

برامج تدريبية موجعة لموظفي وموظفات الجامعة )مسار غير إشرافي(. 2

برامج تدريبية عامة موجه للجميع. 	

2

تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين 
google forms باستخدام نماذج جوجل

من خالل آراء القيادات االكاديمية. 1
من خالل آراء مديري اإلدارات. 2
من خالل آراء موظفي وموظفات الجامعة أنفسهم. 	

1
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استالم ترشيحات اإلدارات المختلفة

تقييم البرنامج التدريبي

عمل قاعدة للمدربين باستخدام نماذج جوجل
google forms

استقبال الترشيحات األولية لإلدارات المختلفة عبر مسار. 1

فرز الترشيحات وإعداد قائمة الترشيحات النهائية لكل برنامج، والتي . 2

ترسل لإلدارات المختلفة في األسبوع السابق لموعد البرنامج

ارسال تقييم المتدربين للبرنامج والخدمات المساندة إلى وكيل عمادة . 1

الموارد البشرية

ارسال تقييم المتدربين للبرنامج إلى المدربين عبر البريد االلكتروني.. 2

التواصل مع المدرب. 1

تحديد أهداف محاور البرنامج التدريبي بالتنسيق مع المدرب. 2

 استالم الحقائب التدريبية. 	

5

7

3

إعداد جدول البرامج التدريبية

تنفيذ البرنامج التدريبي

إعداد جدول البرامج التدريبية وتعميمه على الجهات المختلفة. 1

ابالغ المدربين بمواعيد البرامج التدريبية. 2

تهيئة مقر التدريب. 1

 استقبال المدرب والمتدربين. 2

توزيع الحقائب التدريبية. 	

متابعة غياب وتأخر المتدربين والرفع في نهاية البرنامج إلى إداراتهم.. 4

حصر إجمالي تأخر المتدربين ممن لم يحقق حضور %90 من وقت البرنامج. 5

طباعة شهادة حضور الدورة. 	

تقييم الدورة من قبل المتدربين عبر نموذج جوجل google forms معد لهذا . 	

الغرض من خالل مسح بركود مجهز لذلك

توزيع الشهادات على المتدربين ممن حقق شرط الحضور في نهاية اليوم األخير . 	

من البرنامج التدريبي

4

6



شركاء النجاح 
وكالة الجامعة للتطوير والجودة	 
كرسي األمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم	 
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر	 
كلية التربية واآلداب	 
كلية إدارة االعمال	 
كلية الطب 	 
إدارة العاقات العامة واإلعام	 


