
 

الدورات التدريبية الداخلية التي نفذتها عمادة التطوير األكاديمي والجودة خالل الفصل األول من 
 هـ 1437 /1436العام الجامعي 

 

اإلجمالي نساء رجال المكان تاريخ االنعقاد اسم الدورة م 

الجودة واالعتماد  1

األكاديمي 

هـ 22/11/1436

 
 القاعة التدريبية

30  ---30 

هـ 24/11/1436مهارات االتصال القّعال  2

 
 القاعة التدريبية

30  ---30 

هـ 29/11/1436مهارات التدريس الفّعال  3

 
 القاعة التدريبية

 --- ---30 

توصيف البرامج  4

والخطط والمقررات 

هـ 1/12/1436
 القاعة التدريبية

30  ---40 

األنظمة اإللكترونية  5

لالعتماد األكاديمي 
القاعة التدريبية  هـ 1436 / 10/ 6-8

40  ---40 

الجودة واالعتماد  6

األكاديمي 

هـ 23/11/1436

 

 30 30---  القاعة التدريبية

هـ 26/11/1436مهارات االتصال القّعال  7

 

---  30---  القاعة التدريبية

هـ 1/12/1436مهارات التدريس الفّعال  8

 

---  30---  القاعة التدريبية

توصيف البرامج  9

والخطط والمقررات 

هـ 29/11/1436

 

---  30---  القاعة التدريبية

التدريب على أنظمة  10

هـ 4/3/1437-3االعتماد األكاديمي 
 20---  20القاعة التدريبية 

11 
تعزيز قيم اللياقة 

هـ 1-2/5/1437

قاعة طب األسنان 

 التدريبية
 ---15 15 

تصميم المقررات  12

االلكترونية وفقا 

هـ 5/5/1437 لمعايير الجودة

قاعة طب األسنان 

 13 13---  التدريبية

تقييم مخرجات التعلم  13

باللغة العربية 

هـ 706/5/1437

 
 11 11--- كلية اآلداب بأبها 

14 

هـ 706/5/1437مهارات التدريس الفّعال 

 

كلية اإلدارة 

واالقتصاد المنزلي 

بأبها 

 ---23 23 

15 
 مهارات المدرب المتميز

هـ 8-9/5/1437

قاعة طب األسنان 

 التدريبية
 ---22 22 

اختيار استراتيجيات  16

التدريس وفق 

الجرافولوجي 

هـ 13012/5/1437

 

 28---  28القاعة التدريبية 

طرق التقييم المختلفة  17

باستخدام أدوات البالك 

بورد 

هـ 12/5/1437

 

قاعة طب األسنان 

 17 17---  التدريبية

التعلم التعاوني  18

وخرائط المفاهيم 

هـ 14013/5/1437

 

قاعة العلوم واآلداب 

 بأحد رفيدة
 ---12 12 

19 
إغالق دائرة التقييم 

هـ 14013/5/1437

 

كلية اآلداب للبنات 

بأبها 
 ---16 16 

20 
مهارات التدريس الفّعال 

هـ 16015/5/1437

 
 31---  31القاعة التدريبية 

---  22---  قاعة طب األسنانهـ 16015/5/1437 التغيير اإليجابي 21



 
 

الفيديو والعرض  22

المتحرك باحترافية 

 moovlyباستخدام 

هـ 16015/5/1437

 

كلية اإلدارة 

واالقتصاد المنزلي 

بأبها 

 ---21 21 

استراتيجيات التعليم  23

المتمايز 

هـ 21020/5/1437

 

قاعة العلوم واآلداب 

 بأحد رفيدة
 ---8 8 

الجودة في التدريس  24

الجامعي 

هـ 21020/5/1437

 

كلية اآلداب للبنات 

بأبها 
 ---16 16 

تقييم مخرجات التعلم  25

باللغة العربية 

هـ 13012/6/1437

 

قاعة طب األسنان 

 التدريبية
 ---8 8 

معايير تقييم المقررات  26

المدمجة والكاملة 

هـ 2/5/1437

 

On line 
 ---32 32 

الحضور والغياب  27

الكتروني باستخدام 

teacher kit 

هـ 21/5/1437

 

On line 

 ---17 17 

الرسوم المتحركة في  28

التعليم 

 goanimateباستخدام

هـ 22/5/1437

 

On line 

 ---17 17 

تصميم المقررات  29

االلكترونية وفقا 

   )لمعايير الجودة 

QM 

هـ 12/6/1437

 

On line 

 ---19 19 

اللقاء األول لوكالء  30

ومنسقي الخطط 

والبرامج 

هـ 12/6/1437

 

 18---  18القاعة التدريبية 

هـ 21/6/1437-20اإلحصائي Spssبرنامج  31

 
 24---  24القاعة التدريبية 

المهارات القانونية  32

لصياغة العقود 

هـ 27-28/6/1437

 
 13---  13القاعة التدريبية 

بناء االختبارات  33

الموضوعية 

هـ 5/7/1437

 
 25---  25القاعة التدريبية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الدوراث التدريبيت التي نفذتها عمادة التطىيز األكادميي واجلىدة داخل اجلامعت خالل الفصل الدراسي الثاني 
هـ1436/1437  

 اإلجمالي نساء رجال الوظيفة مكان التنفيذ تاريخ االنعقاد اسم الدورة م

1 
التدريب على أنظمة 
 االعتماد األكاديمي

هـ3-4/3/1437  القاعة التدريبية 
أعضاء هيئة 

 التدريس
20 --- 20 

هـ2/5/1437-1 تعزيز قيم اللياقة 2  
قاعة طب األسنان 

 التدريبية
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 15 15 

3 
تصميم المقررات 

االلكترونية وفقا لمعايير 
 الجودة

هـ5/5/1437  
قاعة طب األسنان 

 التدريبية
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 13 13 

4 
تقييم مخرجات التعلم 

 باللغة العربية
هـ706/5/1437  

 
 كلية اآلداب بأبها

أعضاء هيئة 
 التدريس

--- 11 11 

هـ706/5/1437 مهارات التدريس الفّعال 5  
 

كلية اإلدارة 
واالقتصاد المنزلي 

 بأبها

أعضاء هيئة 
 التدريس

--- 23 23 

هـ9/5/1437-8 مهارات المدرب المتميز 6  
قاعة طب األسنان 

 التدريبية
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 22 22 

7 
اختيار استراتيجيات 

التدريس وفق 
 الجرافولوجي

هـ13012/5/1437  
 

 القاعة التدريبية
أعضاء هيئة 

 التدريس
28 --- 28 

8 
طرق التقييم المختلفة 
باستخدام أدوات البالك 

 بورد

هـ12/5/1437  
 

قاعة طب األسنان 

 التدريبية
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 17 17 

9 
التعلم التعاوني وخرائط 

 المفاهيم
هـ14013/5/1437  

 

قاعة العلوم واآلداب 

 بأحد رفيدة
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 12 12 

هـ14013/5/1437 إغالق دائرة التقييم 10  
 

كلية اآلداب للبنات 

 بأبها
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 16 16 

 مهارات التدريس الفّعال 11
هـ16015/5/1437  

 
 القاعة التدريبية

أعضاء هيئة 
 التدريس

31 --- 31 

 التغيير اإليجابي 12
هـ16015/5/1437  

 

قاعة طب األسنان 

 التدريبية
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 22 --- 

13 
الفيديو والعرض 

المتحرك باحترافية 
 moovlyباستخدام 

هـ16015/5/1437  
 

كلية اإلدارة 
واالقتصاد المنزلي 

 بأبها

أعضاء هيئة 
 التدريس

--- 21 21 

14 
استراتيجيات التعليم 

 المتمايز
هـ21020/5/1437  

 

قاعة العلوم واآلداب 

 بأحد رفيدة
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 8 8 

15 
الجودة في التدريس 

 الجامعي
هـ21020/5/1437  

 

كلية اآلداب للبنات 

 بأبها
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 16 16 



 

16 
تقييم مخرجات التعلم 

 باللغة اإلنجليزية
هـ13012/6/1437  

 

قاعة طب األسنان 

 التدريبية
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 8 8 

17 
تصميم المقررات 

االلكترونية وفقًا لمعايير 
)الجودة  QM) 

هـ28/4/1437  
 

On line  أعضاء هيئة
 التدريس

--- 12 12 

18 
معايير تقييم المقررات 

 المدمجة والكاملة
هـ2/5/1437  

 

On line  أعضاء هيئة
 التدريس

--- 32 32 

19 
الحضور والغياب 

الكتروني باستخدام 
teacher kit 

هـ21/5/1437  
 

On line  أعضاء هيئة
 التدريس

--- 17 17 

20 
الرسوم المتحركة في 

  التعليم باستخدام
goanimate 

هـ22/5/1437  
 

On line  أعضاء هيئة
 التدريس

--- 17 17 

هـ1437-5-22 مهارات البحث العلمي 21  
قاعة العلوم واآلداب 

 بأحد رفيدة
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 13 13 

22 

How to motivate 

the students in 

Blended 

Learning 

هـ18-6-1437  
قاعة العلوم واآلداب 

 بأحد رفيدة
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 9 9 

23 
اتجاهات حديثة في طرق 

 التدريس
هـ5-7-1437  

قاعة العلوم واآلداب 

 بأحد رفيدة
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 14 14 

هـ1437-7-6 أساسيات الحاسب اآللي 24  
قاعة العلوم واآلداب 

 بأحد رفيدة
أعضاء هيئة 

 التدريس
--- 21 21 

25 
تصميم المقررات 

االلكترونية وفقا لمعايير 
 QM   )الجودة 

هـ12/6/1437  
 

On line  أعضاء هيئة
 التدريس

--- 9 9 

26 

اللقاء األول لوكالء 

ومنسقي الخطط 

 والبرامج

هـ12/6/1437  
 

 القاعة التدريبية

وكالء 
ومنسقي 
الخطط 
 والبرامج

18 --- 18 

هـ21/6/1437-20 اإلحصائيSpssبرنامج  27  
 

 القاعة التدريبية
أعضاء هيئة 

 التدريس
24 --- 24 

28 
المهارات القانونية 

 لصياغة العقود
هـ27-28/6/1437  

 
 القاعة التدريبية

أعضاء هيئة 
 التدريس

13 --- 13 

29 
بناء االختبارات 

 الموضوعية
هـ5/7/1437  

 
 القاعة التدريبية

أعضاء هيئة 
 التدريس

25 --- 25 

هـ28/7/1437- 24 تدريب وإعداد المدربين 30  
 

 القاعة التدريبية
أعضاء هيئة 

 التدريس
23 --- 23 

 


