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تـمهيد 

تنميــة  )مركــز  أعمــــال  ختــــام  فــــي  التقريــــر  هــــذا  يأتــــي 
أهــــم  موثقــًا  1443هـــ،  الجامعــي  للعــــام  الطالبيــة(  المهــارات 
رؤيــة  مــن  بنائهــا  اســتمدت  التــي  ونتائجــــه،  وأعمالــــه  إنجازاتــــه 
فيصــل. بــن  الرحمــن  عبــد  اإلمــام  جامعــة  وأهــداف  ورســالة 
ــن  ــاه مـ ــا حققنـ ــى مـ ــد هللا علـ ــام 1443هـــ، نحمـ ــام العـ ــي ختـ ــا فـ إننـ
نتائـــج إيجابيـــة ومؤشـــرات مشــــجعة، هــــي الدافعــــة ّلنــا لالســتمرار 
فــــي مســــيرة التميــز والعطــــاء والنمــــاء. ونحــــن فــــي مركــز تنميــة 
المهــارات الطالبيــة وبحكــــم عملنــا نؤمــــن بــــأن مســــؤولياتنا تجــــاه 
طــالب وطالبــات الجامعــة والمجتمــــع المحلــي هــــي تحقيــق التنمية 
العربيــة  المملكــة  رؤيــة  يحقــق  بمــا  الرائــدة  الطالبيــة  المهاريــة 
الســعودية 2030 نحــو اقتصــاد المعرفــة، فهــــي مــــن أهــــم مهماتنــــا، 
ــع لتوفيــر الفــرص التدريبيــة واألنشــطة  ــق أوســ ــي أفــ ــن فــ منطلقيــ
العمــل،  لســوق  المؤهلــة  التطوعيــة  والمشــاركات  الطالبيــة 
وتنظيمهــا وتوثيقهــا ـفـي الســجل المهــاري للطــالب والطالبــات. 
الجهــود  نقـــدر  و  نشــكر  فإننــا  التقريـــر،  هـــذا  صـــدور  وبمناســـبة 
ــة  ــؤون األكاديمي ــة للش ــس الجامع ــب رئي ــعادة نائ ــن س ــة م المبذول
ــى  ــز وعل ــاء المرك ــي فــي إنش ــن العتيب ــن عبدالرحم ــازي ب ــور غ الدكت
الدعم الالمحدود ومـــا يتخـــذه مـن قـــرارات تصـب فـي تمكيـن المركـز 
مـــن القيــــام بــــأدوار فاعلــــة فــــي الجامعة، كما نثمن جهود ســعادة 
عميــد عمــادة شــؤون الطلبــة الدكتــور علــي بــن طــارد الدوســري 
علــى توفيــر جميــع الســبل وتذليــل الصعــاب لقيــام المركــز بمهامــه 
التــي أنشــئ مــن أجلهــا، ولمـــا يوليــه ســعادته مـــن اهتمـــام انعكـــس 
وأهدافــه.  ورســالته  رؤيتــه  وتحقيـــق  المركــز  دور  تأصيـــل  فـــي 
ــة  ــود المخلصــ ــكل الجهــ ــديد لــ ــد والتســ ــى التأييــ ــأل هللا تعالــ نســ
عطــــاؤه  ليســــتمر  الصــــرح؛  هــــذا  بنــــاء  فــــي  أســــهمت  التــــي 
وليكــــون نبــــراس خيــــر وشــــامة عــز وفخــر لهــذا الوطــــن المعطــــاء.
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بجامعــة  النوعيــة  المشــاريع  أحــد  الطالبيــة  المهــارات  تنميــة  مركــز  يعــد 
ـى تطويــر وصقــل وتنميــة  إـل الــذي يهــدف  بــن فيصــل  الرحمــن  اإلمــام عبــد 
ومنــح  واجتماعيــًا،  وإداريــًا،  وفنيــًا،  وثقافيــًا،  عليمــًا،  الطلبــة  مهــارات 
العمــل. ســوق  ـفـي  لــه  عونــا  ليكــون  التخــرج  بعــد  مهاريــًا  ســجاّل  الطلبــة 
ويتيــح المركــز إصــدار وثيقــة رســمية معتمــدة مــن الجامعــة تحــت مســمى 
جميــع  ويوثــق  يرصــد  المهــاري  الســجل  وحــدة  مــن  المهــاري«  الســجل   «
وبــراءات  والجوائــز  التطوعيــة  واألعمــال  الطالبيــة  والمشــاركات  الــدورات 
الجامعــة. ـفـي  الدراســة  مرحلــة  خــالل  للطلبــة  العلمــي  والبحــث  االختــراع 
كمــا يتيــح المركــز إمكانيــة التوثيــق لجميــع الطلبــة واإلضافــة علــى الســجل 
التــي  التدريبيــة  الــدورات  مــع  والتفاعــل  التواصــل  وإمكانيــة  المهــاري 
ســتقام ـفـي المركــز أو بالتعــاون مــع الكليــات والعمــادات والمراكــز - علــى 
للمركــز. اإللكتروـنـي  الموقــع  خــالل  مــن  وذلــك   - الجامعــي  العــام  مــدار 
ويســعى المركــز مــن خــالل تقديمــه البرامــج النوعيــة التــي تســاعد الطلبــة 
المعرفيــة  الفــروع  مختلــف  ـفـي  األكاديميــة  غيــر  المهــارات  تطويــر  علــى 
للحصــول علــى مخرجــات تواكــب التطــور العلمــي والحضــاري؛ ممــا يحقــق رؤيــة 
ــة. ــاء معرفــي وكــوادر وطنيــة مؤهل المملكــة العربيــة الســعودية 2030 مــن بن
تنميــــة  )مركــــز  أعمــــــال  ختــــــام  فــــــي  التقريــــــر  هــــــذا  ويأتــــــي 
أهــــــم  موثقــــا  هــــ،   ً  1443 الجامعــــي  للعــــــام  الطالبيــــة(  المهــــارات 
رؤيــــة  مــــن  بنائهــــا  اســــتمدت  التــــي  ونتائجــــــه،  وأعمالــــــه  إنجازاتــــــه 
فيصــــل. بــــن  الرحمــــن  عبــــد  اإلمــام  جامعــــة  وأهــــداف  ورســــالة 
ــعادة معالــي رئيــس  ــر إلــى ســ ــي أوجــه الشــكر والتقدي وبهــذه المناســبة فإننــ
رئيــــس  ونائــــب  الربيــش  محمــد  بــن  عبــدهللا  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة 
ــي  ــن العتيبــ ــن عبدالرحمــ ــازي بــ ــور غــ ــة الدكتــ ــؤون األكاديمي ــة للشــ الجامعــ
علــى قــرار إنشــــاء المركــــز وعلــــى الدعــم الالمحــدود ـفـي توفيــر كل الســبل 
التــي  الســواعد  ليكونــوا  العمــل  لســوق  وتعدهــم  الطلبــة  تخــدم  التــي 
تبنــي الوطــن لتحقيــق رؤيــة المملكــة نحــو اقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح.

الدوســري طــارد  بــن  علــي  د. 
الطلبــة شــؤون  عمــادة  عميــد 
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تحقيــق التنميــة المهاريــة الطالبيــة الرائــدة بمــا يحقق رؤيــة المملكة العربية الســعودية 
2030 نحــو اقتصــاد المعرفة.

الطالبيــة  واألنشــطة  التدريبيــة  الفــرص  توفيــر  خــالل  مــن  الطــالب  مهــارات  تنميــة 
ــجل  ــا فــي الس ــا وتوثيقه ــل، وتنظيمه ــوق العم ــة لس ــة المؤهل ــاركات التطوعي والمش

للطالــب. المهــاري 

الرؤيــة

الرسالة

رؤية ورسالة وأهداف المركز
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األهداف

تحديــد الشــروط والمواصفــات للــدورات 
والبرامــج التدريبيــة التــي تنمــي الكفايات 
والمــــــهارات العامة لطلـــبة الجــــــامعة.

والمـــــــهني  المهــاري  الجانــب  إثــراء 
العمــل. ســوق  ـفـي  للمنافســة  للطلبــة 

تحفيــز الطلبــة للمشــاركة فــي الفعاليــات 
الجامعــة  تقيمهــا  التــي  واألنشــطة 
وتـــــنميتها. مهاراتهــم  تطويــر  بهــدف 

إحــداث شــراكة مجتمعيــة بيــن الجامعــة 
والمؤســـــسات التـــــدريبية المعـــــتمدة.

مــن  الطلبــة  فعاليــات  كافــة  توثيــق 
الــدورات التدريبيــة، واألنشــطة الطالبيــة، 
خــالل  االختــراع  وبــراءات  والجوائــز، 
المرحلــة الجامعيــة ـفـي وثيقــة الســجل 

المهــاري.

الخطــط  لوضــع  الكليــات  مــع  التنســيق 
كافــة  ـفـي  للطلبــة  الشــاملة  التدريبيــة 
المجــاالت وفقــا الحتياجاتهــم، وتنظيــم 
الفــرص المتاحــة لحصــول الطلبــة علــى 
ــات  ــع جه ــاون م ــة بالتع ــارات العام المه

الجامعــة وخارجهــا. التدريــب داخــل 

التنســيق والتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة داخــل الجامعــة لالســتفادة مإمكانيــات 
الجامعــة ســواًء الماديــة أو البشــرية ـفـي مجــال التدريــب، مثــل: القاعــات التدريبيــة، 
مــن  يخفــض  بمــا  التدريبيــة;  الــدورات  وتنظيــم  المســاندة،  والخدمــات  والمدربيــن، 

التكاليــف، ويرفــع مــن جــودة العمليــة التدريبيــة للطلبــة.

رؤية ورسالة وأهداف المركز
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عمـــــــادة شــــــؤون الطلبــــة         

 مركز تنمية المهارات الطالبية    

وحدة التدريب الطالبي

وحدة السجل المهاري

وحــــــدة الخدمـــــــــــــات 
المساندة

وحـــــــــدة المــــوهبة 
والمهارات اإلبداعية

الهيكل التنظيمي للمركز ووحداته ومهامه
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فيما يلي توصيف الوحدات:

يرتبــط »مركــز تنميــة المهــارات الطالبيــة« بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 
فيصــل إداريــا بعمــادة شــؤون الطلبــة ، ويتكــون مــن أربــع وحــدات علــى النحــو 

المبيــن فــي الشــكل التالــي:

وضع معايير واضحة للدورات التدريبية. توثــــــــــيق البرامج التدريبية وأرشفتها.

ــد االحتياجــات التدريبيــة بالتنســيق  تحدي
مــع الكليــات عــن طريــق إجــراء الدراســات 

الميدانيــة واســتطالعات الــرأي.

إعــــــداد الخـــــــطة التدريبــــــية السنوية 
واإلشراف عليها.

المختلفــة  الجهــات  مــع  التنســيق 
التــي تقــدم الــدورات التدريبيــة داخــل 

وخارجهــا. الجــــامعة 

التدريبيــة  الــدورات  مــن  عــدد  اقتــراح 
فــي كل مجــال مــن مجــاالت المهــارات 

العامــة. والكفايــات 

التدريبيــة  والــدورات  البرامــج  اعتمــاد 

. ها تنفيـــــــــــذ و

إعــداد تقريــر عــن الوضــع القائــم للــدورات 

التدريبيــة فــي الجامعــة.

)أ( وحدة التدريب الطالبي:
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وحــدة تعنــى بالكشــف عــن الطــالب الموهوبيــن والمبدعيــن فــي المجــاالت المختلفــة 
والعمــل علــى تنميــة وتطويــر مواهبهــم ومهاراتهــم اإلبداعيــة مــن خــالل برامــج الوحــدة 
Mentorship والبرامــج  التلمــذة  اإلبداعيــة وبرنامــج  المهــارات  برنامــج تطويــر  مثــل 
الجامعــة  جهــات  مــع  والتواصــل  واالبتــكار،  اإلبــداع  بحاضنــات  الخاصــة  المســتقبلية 

ــي. ــي ومنظوم ــكل مؤسس ــارات بش ــذه المه ــل ه ــتمرار صق ــة الس المعني

)ج( وحدة الموهبة والمبادرات اإلبداعية:

)ب( وحدة السجل المهاري:

إصدار السجل المهاري.

لجميــع  محــددة  معاييــر  اعتمــاد 
مجــاالت الســجل المهــاري بالتنســيق 

مــع جهــات 

التعريف بالسجل المهاري وأهميته 
داخل الجامعة وخارجها.

التنسيــــــــــــق مــع الجهــات األخــرى 
ودعمـــــــــــــها فـــــــي تفـــــــــــــــعيــــــل 
مجــاالت الســجل المهــاري، مثــــــــــل: 
واألنشــــــــطة  التطوعيــة،  األعمــال 
الــــــــــجــوائــــــــــــــز  و  الطالبيـــــــــــة، 
ــل الجامعــة  ــتكارات داخـــــــــــ واالبــــــ

وخارجــــــــــها.

متابعــة توثيــق مجــاالت الســجل المهــاري مــع جميــع الجهــات داخــل الجامعــة وخارجهــا 
حتــى يتــم اعتمادهــا.
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)د( وحدة الخدمات المساندة:

التعريف بالمركز ودوره في تنــــظيم 
الدورات التدريــــــــبية، وتولي تصميم 
اإلعالنات ونشــــــــــرها في اإلعـــــــالم 

اإللكتروني والمطبوع.

المركــز  مطبوعــات  جميــع  تنفيــذ 
ومتابعتهــا، كالمنــــــــــــــشـــــــــورات 
ــة  ــب التدريبي ــات والحقائـــــــ والبطاق

وغيرهــا.

اإللكتروـنـي والنظــام  الموقــع  إدارة 
الخــاص بالمركــز والســجل المهــاري، 
وتقديــم الدعــم الفنــي لمســتخدميه.

عمليــة  قبــل  الفنــي  الدعــم  تقديــم 
التدريــب وأثناءهــا وبعدهــا، وكل مــا 
ــجل المهــاري. ــه إصــدار الســــــ يتطلب

بقاعــات  الخاصــة  التجهيــزات  إدارة 
وبرامــج  أجهــزة  مــن  التدريــب 

. ت ا معــد و

مــوارد مــن  لالســتفادة  الجامعــة;  ـفـي  التدريبيــة  بالــدورات  الخاصــة  القاعــات  حجــز 
 الجامعة في الكليات والعمادات األخرى.

التواصــل  مواقــع  حســابات  إدارة 
ــع  ــرد علــى جمي الخاصــة بالمركــز، وال
البريــد  خــالل  مــن  االستفســارات 

التواصــل. وأرقــام  اإللكتروـنـي 

التدريبيــة،  الــدورات  إيــرادات  إدارة 
ــبية  ــام المحاســـــــــ ــام بالمهــــــ والقي
بالمــــــــــــــركز ومكافــآت  المتعلقــة 

والمدربيــن. العامليــن 

بيــن  والتقنــي  اإللكتروـنـي  الربــط 
جميــع الجهــات المعتمــدة للســجل 
اإللكترونــي حتــى يتــم إصــدار الســجل.

اإللكتروـنـي والنظــام  الموقــع  إدارة 
الخــاص بالمركــز والســجل المهــاري، 
وتقديــم الدعــم الفنــي لمســتخدميه.

بالمركــز  الخاصــة  التقاريــر  إعــداد 
والســجل المهــاري وتوثيــق جميــع 

األعمــال.
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برنامــج تنفــذه عمــادة شــؤون الطلبــة ممثلــة بمركــز تنميــة المهــارات الطالبيــة ويهــدف 
ــؤدي إلــى  ــة والتــي ت ــة عملي ــارات بطريق ــق المه ــم وتطبي ــى تعل ــالب عل ــاعدة الط لمس
صقــل مهــارات الطلبــة ـفـي مجــاالت إبداعيــة عصريــة لهــا أثــر نفســي علــى الطالــب 
باإلضافــة إلــى المــردود االقتصــادي المتوقــع فــي حــال إتقــان مهــارة مــن هــذه المهــارات 

ورفــع كفاءتهــم بعــد التخــرج مــن الجامعــة.

دشــن معالــي رئيــس الجامعــة أ.د. عبــد هللا بــن محمــد الربيــش مركــز تنميــة المهــارات 
ــق 2021/10/5م،  ــاء 1443/2/28هـــ، المواف ــوم الثالث ــة ي ــؤون الطلب ــادة ش ــة بـــ عم الطالبي
وحضــر حفــل التدشــين نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون األكاديميــة د. غــازي العتيبــي 
وعميــد عمــادة شــؤون الطلبــة د. علــي الدوســري وعميــد عمــادة االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات د. خالــد العيســى ود. باســم المدـنـي مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول 
والمعــادن وعــدد مــن الطــالب والطالبــات. وتــم خــالل التدشــين اســتعراض أبــرز أهــداف 

ــز. ــام اإللكترونــي للمرك ــب النظ ــالته وتجري ــه ورس ــز ورؤيت المرك
ـي والفنــون  ـي رئيــس الجامعــة معرضــًا ألعمــال الطلبــة ـفـي الخــط العرـب  ثــم زار معاـل
والرســــــــوم التشكـــــــــيلية والصــور ضمــــــــــن وحــدة الموهبــة والمهــارات اإلبداعيــة.

تدشين مركز تنمية المهارات الطالبية

برنامج تطوير المهارات اإلبداعية:
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اجتماع المنسقين األول :

تــم عقــد اجتمــاع حضــوري لمنســقي مركــز تنميــة المهــارات الطالبيــة بكليــات وعمــادات 
ومراكــز الجامعــة فــي قاعــة التدريــب والتطويــر بعمــادة شــؤون الطلبــة يــوم الخميــس 
18/ 5/ 1443هـــ لشــرح وتوضيــح مهــام المنســقين وطريقة اســتخدام الموقــع اإللكتروني 

للمركــز وبلــغ عــدد الحضــور 24 منســقا ومنســقة.

وقد تم التعريف خالل االجتماع باآلتي: 

االجتماعات

إنجازات مركز تنمية المهارات الطالبية خالل العام الجامعي 1443هـ

a

المـــــــركز
 ووحداته. 

النـــــــــظام 
اإللكتروني
 للــــــمركز.

دليــــــل 
المركز.

الســــــجل 
المهاري .

 شروط الدورات
 المـــــــــجـــــــاني
 والمدفــــــــوعة.

شرح تطبيقي
 للنــــــــــــــظام   

اإللكـــتروني 
للمــــــــركـــز.

في نــــــــهاية 
االجـــــــــــتماع

 تم االســــتماع 
الستفـسارات
 المنســــــقين.

 مهــــــــام
 المنسق .

1

5

2

6

3

7

4

8
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تــم عقــد اجتمــاع عــن بعــد عبــر منصــة Zoom بتاريــخ 15/ 7/ 1443هـــ لمنســقي مركــز 
تنميــة المهــارات الطالبيــة الجــدد ومــن لــم يســتطع حضور االجتمــاع األول لشــرح وتوضيح 
مهــام المنســقين وطريقــة اســتخدام الموقــع اإللكترونــي للمركــز وبلــغ عــدد الحضــور 14 

منســقا ومنســقة.

اجتماع المنسقين الثاني: 
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أواًل: نفــذ المركــز ممثــال بوحــدة الموهبــة والمهــارات اإلبداعيــة وضمــن برنامــج تطويــر 
المهــارات اإلبداعيــة العديــد مــن الــدورات وورش العمــل علــى النحــو اآلتــي:

الدورات وورش العمل المنفذة

المدرب الفصل 
الدراسي

الساعات 
التدريبية

عدد 
الحضور

اليوم والتاريخ عنوان الورشة الرقم

  أ. أيمن الغامدي
 رسام كاريكاتير في

صحيفة اليوم
األول 6 16

الثالثاء واألربعاء
 28-1443/2/29 هـ 

6:00-9:00 م
فن الكاريكاتير 1

 الطالب أسامة
القحطاني/ خطاط األول 6 20

الثالثاء واألربعاء
 20-1443/3/21 هـ 

6:00-9:00 م
تحسين الخط العربي  2

 د. محمود محمد
 أبوجادو / عمادة

شؤون الطلبة
األول 6 16

الثالثاء واألربعاء
 11-1443/4/12 هـ 

6:00-9:00 م
التفكير اإلبداعي
 والتفكير الناقد

3

 د. محمود محمد
 أبوجادو / عمادة

شؤون الطلبة
األول 6 12

األحد واالثنين         
 23-1443/4/24 هـ 

6:00-9:00 م

بناء السيرة الذاتية 
واجتياز المقابلة الشخصي

)بالتعاون مع النادي الثقافي(
4

 األستاذ حسين
 المصوف / عضو
 جمعية الثقافة

والفنون

الثاني 9 10
األحد واالثنين والثالثاء         

27-1443/6/29 هـ 
5:30-8:30 م

الرسم التشكيلي بألوان 
األكريليك 5

 األستاذ محمد
 السليمان / إدارة
 العالقات العامة
 و اإلعالم بجامعة
 اإلمام عبدالرحمن

بن فيصل

الثاني 4 22
الثالثاء واألربعاء

 28-1443/7/29 هـ 
6:00-8:00 م

فن كتابة المقال الصحفي 6

 األستاذ نائل
 الدسيت/ عمادة

شؤون الطلبة
الثاني 4 20

األحد واالثنين
2- 3 /1443/9 هـ

10:00 – 12:00 م
صفات التميز الشخصية بين 

الريادةوالمهددات
7

 د. محمود محمد
 أبوجادو / عمادة

شؤون الطلبة
الثاني 4 30

األربعاء
 1443/10/17 هـ 

6:00-10:00 م
تحسين الكتابة بخط الرقعة 

للمبتدئين
8

4٥ 1٢٩ المجموع
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20



21



22



23



24



25



26
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ــدورات وورش العمــل بالتعــاون  ــد مــن ال ــا: نفــذت وحــدات و إدارات العمــادة العدي ثاني
مــع المركــز علــى النحــو اآلتــي:

عدد الساعات التدريبية وقت التنفيذ الجهة المنفذة الدورات وورش العمل

6 1443/4/5 - 4 وحدة الرعاية الطالبية 
ونادي عشائر الجوالة لغة اإلشارة

6 1443/7/15 - 14 وحدة الرعاية الطالبية 
ونادي عشائر الجوالة

 مهارات لغة اإلشارة
المتقدمة

6 1443/7/15 - 14 نادي المسرح اإلضاءة المسرحية

6 1443/4 - 3 نادي المسرح إعداد الممثل

6 1443/4/17 - 16 نادي المسرح كتابة النص الدرامي 1

6 1443/7/20 - 19 نادي المسرح كتابة النص الدرامي 2

المشاركة في تنظيم البطوالت الرياضية
 )ساعات تطوعية(

إدارة النشاط الرياضي  فرصة للتطوع

6 1443/7/13 - 12 النادي الثقافي  أساسيات الحوار وفن
اإلقناع

6 1443/4/19 - 18 وحدة الرعاية الطالبية 
ونادي نبراس

 معًا لحماية اإلنسان
والبيئة

4 1443/8/27 - 26  نادي العالقات واإلعالم
الطالبي صناعة المحتوى

6 1443/4/24 - 23 النادي الثقافي   بناء السيرة الذاتية
واجتياز المقابلة الذكية
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30



31



32
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ــدورات وورش العمــل بالتعــاون مــع المركــز علــى  ــد مــن ال ــا: نفــذت الكليــات العدي ثالث
النحــو اآلتــي:

 عدد
المستفيدين

 عدد
الساعات

اسم البرنامج الكلية الرقم

18 12 دورة الشهادة العامة للتعامل في األوراق
المالية: التشريعات العمليات 

الكـــــــلية
التطبيقية 

1

185 12  الدورة التأهيلية الجتياز اختبار الشهادة
االحترافية في أساسيات األمن السيبراني 2

25 4 دورة العروض التقديمية اإلبداعية 3

120 12 الدورة التأهيلية الجتياز اختبار الشهادة
االحترافية ألساسيات التأمين  4

34 4 دورة منصات التواصل االجتماعي 5

150 6 دورة خدمة العمالء 6

61 4 تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية

 كـــلية
 إدارة

األعمال

7

54 4 رؤى حول نظم المعلومات اإلدارية 8

339 4 المستقبل الوظيفي للمحاسبة 9

246 4  المسار المهني واالستثمار في الذات لمستقبل
استثنائي 10

35 8 معسكر اإلبداع واالبتكار الريادي 11

27 15  ورش تدريبية تقنية حول التجارة اإللكترونية
مقدمة من منصة سلة 12
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عدد المستفيدين عدد الساعات اسم البرنامج الكلية الرقم

26 4 العالج بالفن كلية التصاميم 13

40 9
 مهارة التصوير

 والتوثيق
الفوتوغرافي

السنة التحضيرية

14

50 4  فن التعامل مع
االختبارات 15

25 4  رسم المجسمات
ثالثية االبعاد 16

50 4  حفز نفسك اتخذ
القرار 17

30 4  اكتشف تخصصك
اتخذ القرار 18

32 4 Introduction to 
javascript

 كلية علوم الحاسب
 وتقنية المعلومات

19

17 5 Build your First 
game with C 20

100 4
The Three 

Concepts of 
Data

21

87 4 DATA ANALYSIS 
MADE EASY الطب 22

104 62 شتاء دافئ

كلية العلوم

23

60 490  ملتقى العلوم
والمتعة 24

67 186 أهاًل رمضان 25

1982 875 المجمـــــــــوع :           ٢٥
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إحصائيات المركز

إجمالي طلبات اإلضافة للسجل المهاري حسب المجاالت

إجمالي حاالت المقبول والرفض لطلبات اإلضافة للسجل المهاري

عدد
المستفيدين

عدد
الساعات

عدد الدورات
وورش العمل جهة التنفيذ

129 45 8  مركز تنمية المهارات
الطالبية

262 54 10
 وحدات وإدارات العمادة
 بالتعاون مع مركز تنمية

المهارات الطالبية

2146 907 31  الكليات والعمادات
والمراكز

2537 1106 49 المجموع

 مجال الجوائز وبراءات
االختراع والبحث العلمي

طلبات المشاركات
الطالبية 

 طلبات الدورات
التدريبية

عدد المدخل

عدد حاالت الرفض عدد حاالت القبول عدد الحاالت المدخلة

٢ ٥4 14٢ 1٩8

1٥٧ 41 1٩8
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منسقي المركز بكليات وعمادات ومراكز الجامعة لعام 1443 هـ

الكلية/العمادة/المركز  االسم

كلية إدارة األعمال عبدالعزيز عبدالرحمن العمرو 1

كلية إدارة األعمال أ. سارة بنت علي النشوان 2

كلية التربية هيا عبدهللا الشمري 3

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع د. هيثم فايز عقل 4

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ضحى الدحيالن 5

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع د. مبارك عايض القحطاني 6

كلية الشريعة والقانون أ. مالك عبدهللا األحيدب 7

كلية الصيدلة اإلكلينيكية د. حسن محمود حسن غنيم 8

كلية الطب د. محمد طه حريري 9

كلية العمارة والتخطيط د. عبدالعزيز سعود المحسن 10

كلية طب األسنان د. إبراهيم خالد الحسن 11

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات أ. لطيفة الحملي 12

كلية التمريض أ. هند محمد خالد العتيبي 13

كلية المجتمع هاجر محمد مسفر 14

كلية التصاميم مها محمد الدوسري 15

كلية العلوم وفاء عبدالعزيز الصالح 16

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل ساره عبداللطيف الشريم 17

كلية اآلداب صافية محمد صالح أبوهليل 18

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل أ. لطيفة خليفة البوعينين 19

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة د. أحمد محمود الكيالني 20

عمادة شؤون المكتبات د. أيمن مصطفى الفخراني 21

عمادة تطوير التعليم الجامعي د. مدين الحوري 22

عمادة البحث العلمي عايشة عبداللطيف الحليبي 23

عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد خولة ناجي الشنيكات 24

مركز اإلرشاد الجامعي د. صالح العبيسات 25

مركز الخريجين والتنمية المهنية رانيا خليفة البحر 26

عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة  ميساء بنت محمد الشهري 27

معهد األبحاث واالستشارات الطبية د. دانة عبد الرحمن المهيزعي 28
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الكلية/العمادة/المركز  االسم

كلية الهندسة م. عبدالرحمن محمد الشهري 29

كلية العلوم الطبية التطبيقية أ. سعاد رافع القحطاني 30

كلية الصحة العامة م. سليمان القويعي 31

عمادة شؤون الطلبة أ. محمد أحمد - عبدالكريم 32

عمادة شؤون الطلبة سمية محمد مصطفى الخان 33
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فريق إعداد التقرير

األستاذة مريم الدوسري
التصمـــــــــيم واإلخــــــــــــراج الفني 

الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز النغموش

مشرف مركز تنــــــــــميـــة المهارات الطالبية 

الدكتور عيسى محمد السمول

مساعد مشرف مركز تنمية المهارات الطالبية 

الدكتور محمود محمد أبو جادو

الـــدعم الفني بوحــــدة الخــــــدمات المساندة 
األستاذ محمد أحمد عبدالكريم

األستاذة سمية محمد الخان
 عضوة وحدة التدريب و السجل المهاري
بمركز تنـــــــــــــــمية المهارات الطالبية

رئيس وحدة السجل المهاري
رئـــــيس وحدة الموهبة والمهارات اإلبداعية




