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وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب



وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

.حسب مواعيد الدورة التدريبيةعلى بالحضور االلتزام •

.بالزي المالئم للعملااللتزام •

.  من الدورة التدريبية% 80بحضور االلتزام •

مطلب أساسي تعبئة االستبانة الخاصة بالتقييم وذلك يعدالموظفات على يلزم •

يبية والتي على الشهادة، فيتم عن طريقها اثبات الحضور للدورة التدرللحصول 

تكون عن طريق الباركود الذي يوزع في الدورة

اللكتروني ارسال الشهادة بعد انتهاء البرنامج التدريبي عن طريق البريد ايتم •

.للمنسقة التي تقوم بدورها بتسليمها للموظفات

المتدربواجبات 



وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

تطوير 
القدرات

صقل 
المهارات

تغيير 
التوجهات

تنمية 
المعارف

الهدف العام للخطة



وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

ة محاور الخطة التدريبية لموظفات عماد
هـ 1440شؤون الطالب  للعام 

يةثقافة تعاون ةمهارات تقني

ادارة مهنية
مهارات 
تطويرية



وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

المحور األول 
مهارات تطويرية 

برنامج مهارات العمل الميداني







إدارة العقل



ادارة الحياه بال ضغوط



ادارة التغيير

ادارة المعرفة

برنامج مهاراتك 

برنامج القيادة الحديثة
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المحور األول 
مهارات تطويرية 

برنامج مهارات العمل الميداني

مهارات التواصل مع الجمهور      

فواالشراالجمهورمواجهةفييعملنالالتيللموظفاتمعدبرنامج

ىعلللحصولبدالتدريبيةدوراتأربععنعبارةوهوالميداني

تقديمتميذلكوبعداألربعةالتدريبيةالبرامجحضورالبرنامجشهادة

منعليهاحصلتالتيالفوائداهميوضحدقائق10لمدةعرض

ملالعمهاراتبرنامجشهادةعلىللحصولالمتدربةويؤهلالبرنامج

الميداني

إدارة الحياه بال ضغوط

فة اختيار موضوعين من المواضيع التالية وفقا الحتياج الموظ

:الفعلي على ان تكون الدورات من المهارات التالية

حل المشكالت واتخاذ القرار

مهارات النجاح وتطوير الذات

الذكاء العاطفي

منصة  ادراك



دورات من اختيار المتدربة 4حضور 

على منصات التعلم االلكتروني

وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

المحور األول 
مهارات تطويرية 

برنامج مهارتك

(تعلم ذاتي)

من منصات التعلم االلكتروني

العمللبيئةالضروريةالمهاراتمنمجموعةمنمكونعامبرنامج

متقوالمتدربةاختيارمنتدريبيةدورات4عنعبارةوهواإلداري

صولللحبدالحيثااللكتروني،التعلممنصاتاحدفيبحضورها

يتمكذلوبعداألربعةالتدريبيةالدوراتحضورالبرنامجشهادةعلى

عليهاحصلتالتيالفوائداهميوضحدقائق10لمدةعرضتقديم

مهارتكلبرنامجشهادةعلىللحصولالمتدربةويؤهل



القيادة الشخصية             القيادة الفعالة 

كترونياختيار أي دورتين تدريبة عن القيادة من منصات التدريب االل•

القائد الناجح                               منصة سديم•

أدوات لصناعة القادة                 منصة سديم10•

مهارات القيادة والعمل الجماعي         منصة ادراك•

القيادة                                       منصة رواق•

وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

المحور األول 
مهارات تطويرية 

برنامج القيادة الحديثة

لىعالحصولفيهيتمالثانيالصفموظفاتلتأهيلمعدبرنامج

ويرتطمنهوالهدفالقياديالجانبتتناولالتيالمهاراتمنمجموعه

لىعالبرنامجويكونالقياديةالمناصبلشغلوتأهيلهنالموظفات

:التاليالنحو



وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

المحور األول 
مهارات تطويرية 

برنامج مهارتك

منصات التعلم االلكتروني



وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

المحور الثاني

ثقافة تعاونية

اتالموظفمنالنخبةيضموالمساندةللدعمفريقتكون

موظفاتلوالمشورةالمعرفةلتقديموالكفاءةالخبرةأصحاب

:التاليةالمواضيعفيالطالبشؤونعمادة

المراسالت اإلدارية
Word

Excel
Infographic

المحاضر اإلدارية

التقارير اإلدارية 

مناقشة كتاب إدارة المعرفة 

والمساندةالدعمفريق







الفكريةالحصانة



وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

المحور الثالث
إدارة مهنية

التميز المؤسسي 





التخطيط االستراتيجي للمنظمة

اإلسعافات االولية 

تحرير الخطابات االدارية

المحور الرابع
مهارات تقنية

فوتو شوب

البياناتإدارة





word

Excel 

spss 



وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

لثانيالبشرية للفصل الدراسي االدورات التدريبية التي ستنظمها وحدة تطوير الموارد 
هـ1440بعمادة شؤون الطالبات لعام 

التاريخاليومالشهر مقدم الدورةاسم الدورة 

شهر جمادى أول

هـ1440/ 5/ 3االربعاءجماد االولمنال باحنشل. أإدارة المعرفة

هـ1440/ 5/  10األربعاءجماد االولعواطف الشريف.دإدارة العقل

هـ1440/ 5/ 28االحدجماد االولحنان باعوضين. أتحرير الخطابات االدارية

هـ1440/ 5/ 30االربعاءجماد االولالمرحلة الملكيةاللقاء الثقافي

شهر جمادى ثاني

spssهـ1440/ 6/ 6االثنينجمادى ثانيماجدة المزورعي.أ

هـ1440/ 6/ 15األربعاءجماد ثانيهيفاء بابطين.أإدارة الحياه بال ضغوط

هـ1440/ 6/ 22األربعاءجماد ثانيهناء بابطين.أإدارة التغيير

هـ1440/ 6/ 30–26الخميس_ األحد جماد الثانيسارة المطيري.أفوتوشوب

شهر رجب

هـ1440/ 7/ 11اإلثنينرجبهاديا بالخيور.دالحصانه الفكرية 

هـ1440/ 7/ 14الخميسرجبماويه خفاجي. دالقيادة الفعالة

(برنامج القيادة الحديثة) 

شهر شعبان

هـ8/1440/ 3–2االحد واالثنينشعبانحبيبة هوساوي.أاكسل 

هـ1440/ 8/19االربعاءشعبانأميرة الغامدي. أالقيادة الشخصية

(برنامج القيادة الحديثة) 

شهر ذو القعدة

هـ1440/ 11/5اإلثنينذو القعدةنوف الزهراني.أإدارة البيانات

هـ1440/ 11/ 12اإلثنينذو القعدةكتاب إدارة المعرفةعقد لقاء ثقافي

سيتم تحديدها الحقا

المستشفى الجامعياإلسعافات األولية

فاتن البريكان. دالتخطيط االستراتيجي

التمييز المؤسسي



وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

آلية الترشيح

فيميرسبخطابالتدريبةالخطةارسالسيتم:أوالا 

ةالعمادموقععلىووضعهادراسي،فصلكلبداية

.التطويربوحداتالخاصةبالصفحة

قبلمنالدوراتجدولعلىالتعديلإمكانية:ثالثاا 

أوعملالإلحتياجوفًقاالبشريةالمواردتطويروحدة

وعدالمقبلالمنسقاتابالغوسيتمخارجيظرفأي

.كافيبوقت

طريقعنللمنسقاتالترشيحارسالسيتم:رابعاا 

.الجهةلرئيسCCنسخةوارسالااللكترونيالبريد

يختلف عدد المرشحات من جهة ألخرى : خامساا 

دورة وفقاً للعدد الكلي للجهة او ألسبقية طلب ال

من العدد الفعلي % 10على ان يكون الترشيح لـ

.تقريبا لكل جهة 



وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب

اعداد وحدة تطوير الموارد البشرية بعمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات
أميرة الغامدي

أالء بصنوي

:للتواصل 

73604amealghamdi@kau.edu.saأميرة الغامدي

41632bhalaa@kau.edu.saاالء بصنوي

االشراف العام
المشرفة على وحدات التطوير بعمادة شؤون الطالب 

أروى عرب. د


