ققققنننهن4456هع675هع67ته

تضطلع وحدة تطوير المهارات بمهام تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة ومنسوبي التعليم التدريس في مجاالت متعددة وفقا ً
لرغبات المستفيدين وميولهم ،وهي من الوحدات التابعة للتطوير والجودة في الكلية.
 :الريادة في مجال التدريب.
 :تقديم دورات تدريبية ومحاضرات وورش عمل للفئات المستهدفة ،تلبي احتياجاتهم وتسهم في تطوير قدراتهم.
ا

:

-1االرتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس.
-2االرتقاء بمستوى العاملين في الكلية على مستوى العمل اإلداري .

مشنمكنمكنمب[اكتب نصاً]

الصفحة 1
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تقرير وحدة تنمية المهارات للعام الجامعي 1438هـ  1439 -هــ
اسم المدرب
م

تاريخ انعقاد النشاط

اسم النشاط
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

مشنمكنمكنمب[اكتب نصاً]

األسلوب العلمي في اتخاذ القرار

د .حسن السميري

1439/3/3

فوتوشوب

أ.مبارك الكربي

39/2/23

النشر الدولي للبحوث العلمية

د .نبيل الحميري

1439/6/29

تطبيق استراتيجيات التعلم النشط وتعزيز ممارساته

د .علي رياني

1439/5/21

نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس

د .نبيل الحميري

1439/6/25

أدوات احترافية لدمج التقنية بالتعليم

د .سمير قحوف

1439/7/19

د .علي رياني

1439/2/4

عقل النجاح
الطريق إلى A+

د .علي رياني

1439/2/5

عدد الطالب
الحضور/
المستفيدين
50
10
27
30
50
25
50
52
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اسم المدرب
م

تاريخ انعقاد النشاط

اسم النشاط
)9
)10

كتابة السيرة الذاتية

عدد الطالب
الحضور/
المستفيدين

د .محمد الصانع

1439/3/5

42

المقابلة الشخصية

د /علي رياني

1439/3/5

40

نظام الفصول االفتراضية

د .فاطمة دفع هللا محمد

االربعاء

30

)11

1439/2/5هـ
التعليم االلكتروني

د .فاطمة دفع هللا محمد

الثالثاء

13

1439/2/11هـ

)12
استراتيجية التعلم النشط

د .شمعه أحمد الشقيري

)13

الثالثاء

24

1439/2/18هـ
معايير إعداد وتصميم االختبارات التحصيلية وفقاً لمعايير الجودة

د .تهاني وادعه عثمان

)14

الثالثاء

13

1439/3/3هـ
مقدمة في التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج SPSS

)15

مشنمكنمكنمب[اكتب نصاً]

ا .صفيه عبد هللا الفاضل

الثالثاء

29

1439/3/10هـ

الصفحة 3
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اسم المدرب
م

تاريخ انعقاد النشاط

اسم النشاط
مهارات البحث العلمي

و النشر

عدد الطالب
الحضور/
المستفيدين

د .خديجة محمد العيدروس

)16

الخميس

33

1439/6/13هـ
النظام الموحد لتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران

د .نبيل عبد الرقيب الحميري

)17

الخميس

33

1439/6/27هـ
أخالقيات البحث العلمي

د .فاطمة أحمد القادري

)18

الخميس

25

1439/8/3هـ
االستبيانات االلكترونية

د .اسراء حسن حسانين

)19

الخميس

25

1439/8/10هـ
التعليم االلكتروني

د .فاطمة دفع هللا محمد

)20

الثالثاء

19

1439/2/4
فن المقابلة الشخصية

د .شيماء أحمد أحمد

)21

الثالثاء

85

1439/2/11هـ
كيفية كتابة السيرة الذاتية

د .اسراء حسن حسانين

)22
دورة تأهيلية في اللغة االنجليزية لبرنامجي اللغة االنجليزية و
 )23علوم الحاسب

مشنمكنمكنمب[اكتب نصاً]

الثالثاء

60

1439/2/18هـ
ا .ابرار نبيل العربي

الخميس

40

الصفحة 4
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اسم المدرب
م

عدد الطالب
الحضور/
المستفيدين

تاريخ انعقاد النشاط

اسم النشاط

1439/5/22هـ
و لمدة شهرين
كيفية كتابة البحث العلمي

د .ايمان محمد شديوه

)24
)25

1439/6/13هـ
استخدام برنامج Excel

أ.فاطمة سعد القرني

ا .سلوي هادي ال سويدان

)26

)28

الثالثاء 1439/1/27

18

أ.منى مبارك النهدي
سلسلة كيفية التغلب على المعوقات المتعلقة بالحاسوب

)27

الخميس

45

دورة في اللغة االنجليزية1

ا .شازية زهير محمد

الثالثاء
1439/2/18هـ

15

1439/2/25هـ

20

1439/3/3هـ

26

1439/3/10هـ

24

1439/3/18هـ

22

االربعاء

14

1439/4/2هـ
ادارة فريق العمل

مشنمكنمكنمب[اكتب نصاً]

ا .آالء ابراهيم الدباس

الثالثاء

23

الصفحة 5
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اسم المدرب
م

عدد الطالب
الحضور/
المستفيدين

تاريخ انعقاد النشاط

اسم النشاط

1439/7/24هـ

)29
)30
)31

دورة في اللغة االنجليزية2

ا .شازية زهير محمد

الثالثاء

9

1439/8/8هـ
تطبيق استراتيجيات التعلم النشط و تعزيز ممارساته

د .شمعه احمد الشقيري

2018/2/9م

33

الذكاء االجتماعي:

د .نجالء فتحي

2018/2/16م

11ادارية

فن التعامل و قوة التأثير
النشر الدولي للبحوث العلمية

 2اداري
د .فاطمة أحمد القادري

2018/3/8م

33

)32
)33
)34

أدوات احترافية لدمج التقنية بالعملية التعليمية

د .شيماء عبد الرحمن

1439/7/26هـ

46

اساليب تعزيز مبتكرة في التعليم الجامعي

د .اسراء حسن حسانين

1439/7/5هـ

46

)35

مشنمكنمكنمب[اكتب نصاً]
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اسم المدرب
م

تاريخ انعقاد النشاط

اسم النشاط

عدد الطالب
الحضور/
المستفيدين

مشرفو وحدة تنمية املهارات
د /هشام بني خلف – شطر البنني

د /مريفت حممد حممد – شطر البنات

مشنمكنمكنمب[اكتب نصاً]

الصفحة 7

