ً
أوال :إحصائية بعدد احلضور من أعضاء هيئة التدريس اجلدد يف الدورات التدريبية
املقدمة يف مقر اجلامعة الرئيس والفروع
جدول ()1
الدورات التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس اجلدد مبقر اجلامعة الرئيس

م

1

اسم الدورة

اليوم والتاريخ

الجودة والاعتماد في

الاثنين

التعليم الجامعي

1441/1/17ه

اسم املدرب

د .عبدالعزيز الهاجري

الثالثاء
مخرجات التعلم

1441/1/25ه

2

"البناء والصياغة"

3

أساليب التقويم وفق
مخرجات التعلم

1441/2/2ه

استخدام التقنية في

الثالثاء

التدريس الجامعي

1441/2/9ه

د .سعيد آل هادي

30

د .سعيد آل هادي

د .نايف جبلي

الثالثاء
استراتيجيات
5

التدريس الحديثة

1441/2/16ه

املجموع

30

30

الثالثاء

4

عدد املتدربني

30

30

د .عبدالرحمن بتيل
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جدول ( )2الدورات التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس اجلدد بالشطر الرجايل
بفروع اجلامعة

م

1

2

3

4

5

اسم الدورة

اليوم والتاريخ

الجودة والاعتماد في

الاثنين

التعليم الجامعي

1441/2/8ه

استراتيجيات

الخميس

د .عبدالرحمن

التدريس الحديثة

1441/2/11ه

بتيل

استخدام التقنية في

الاثنين

التدريس الجامعي

1441/2/22ه

مخرجات التعلم

الثالثاء

(البناء والصياغة)

1441/2/23ه

أساليب التقويم وفق

ألاربعاء

مخرجات التعلم

1441/2/24ه
املجموع

اسم املدرب

د .أحمد آل خيرة

د .نايف جبلي

د .سعيد آل هادي

د .سعيد آل هادي

عدد املتدربني

8

8

8

8

8

40

ً
ثانيا :إحصائية بعدد املتدربات من عضوات هيئة التدريس يف كل دورة تدريبية
مبقر اجلامعة الرئيس والفروع .مرفق ()2
جدول ()3الدورات التدريبية املقدمة لعضوات هيئة التدريس اجلدد مبقر اجلامعة
م

اسم الدورة

مخرجات التعلم
1

اليوم والتاريخ

االثنين

(البناء والصياغة)

1441/1/17هـ

2

استخدام التقنية في
التدريس الجامعي

الخميس

3

أساليب التقويم وفق
مخرجات التعلم

4

الجودة والاعتماد في
التعليم الجامعي

5

استراتيجيات
التدريس الحديثة

1441/1/20هـ
الخميس
1441/1/27هـ
األربعاء
1441/2/3

اسم املدرب

عدد

املتدربات
15

د /مي الدسوقي
15

د /أسماء الحمادي
20

د .سهاد على
20

د /أميرة عبدهللا
15

الثالثاء 1441/2/9هـ

املجموع
الرئيس

د /حصة ال ملوذ
85

جدول ( )4الدورات التدريبية املقدمة لعضوات هيئة التدريس اجلدد بفروع اجلامعة
م
1

اسم الدورة

الجودة والاعتماد في
التعليم الجامعي
مخرجات التعلم

2

(البناء والصياغة)
استخدام التقنية في

3

التدريس الجامعي
استراتيجيات

4

التدريس الحديثة
أساليب التقويم وفق

5

مخرجات التعلم

اليوم والتاريخ

املدربة

عدد املتدربات

ألاحد 1441/2/7ه

د /أميرة عبد هللا

22

د /مي الدسوقي

20

االثنين
1441/2/8هـ

د /اسماء الحمادي

الخميس

23

1441/2/10هـ

ألاربعاء
1441/2/24ه
الخميس
1441/2/25ه
المجموع

د /فاطمة شعبان

د /سهاد على

22

23
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