
 

 الدورات التطويرية لطالب كلية العلوم واآلداب والمجتمع بطبرجل حصاد

عمادة شؤون برنامج الدورات التطويرية للطالب التي تقيمها  في إطار

عميد  -الطالب بجامعة الجوف. وبرعاية سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي

أقيمت عشر دورات تنموية ألبنائنا الطالب.  -كلية العلوم واآلداب والمجتمع

وتهدف هذه الدورات إلى المساعدة على بناء شخصيتهم وتكوينها بالشكل المثاليِّ 

 المنشود.  

 للدكتور/ حسن العمريرامج الشبابيَّةإستراتيجية إعداد الب .: 

بينها وبين تيجية والفارق امفهوم اإلستر :المحاور اآلتية ت  واستعرض  

مشكالت الشباب، أهم البرامج الشبابية: الخطة، مفهوم الشباب، 

برنامج  –برنامج الصحة  –برنامج العمل  –)برنامج التعليم والتدريب 

 برنامج الترفيه واستغالل وقت الفراغ(. –الثقافة واإلعالم 

 

 ( 2020التعريف ببرنامج التحول الوطني)للدكتور/ أكرم الحاج م .: 

أهداف البرنامج وآليات تحقيقها، وكذلك  :المحاور اآلتية ت  واستعرض  

ا على دور المؤسسات الحكومية بإستراتيجياتها وأهدافها ومؤشراته

برنامج وزارة التعليم على وجه الخصوص ضمن  وجه العموم، وأخيرا

 .م2030برنامج الرؤية للعام 

 

 للدكتور/ محمد السيد و الدكتور/ شعبان سيدأساليب اكتشاف الموهبة .: 

الموهوب والفرق بينه وبين المبدع  :المحاور اآلتية ت  واستعرض  

، سمات الموهوب جسديا وعقليا وانفعاليا، أساليب اكتشاف والعبقري  

 .الموهبة، نظريات تفسير الموهبة واكتشافها

 

 للدكتور/ محمد الطاهرفن التعامل مع اآلخرين .: 

َاآلتيةَتَ واستعرضَ  ال، ر، مراحل التعامل الفعَّ مفهوم اآلخ   :المحاور

 أساليب التفاعل والتواصل الجيد، مهارات التعامل الفردية والجماعية.

 



 

 محيي الدين محمد . للدكتور/ق والعمل التطوعير  ف  بناء ال: 

َأسسَالعملَقَالجماعي َرَ أهميةَبناءَالف َ :المحاور اآلتية ت  واستعرض   ة،

قَتشكيالتهَه،َأساليبَالعملَالجماعيَ وسمات ََالتطوعيَ  فيَضوءََفيَف ر 

  احتياجاتَالفردَوالجماعة.

 للدكتور/ يوسف 2030لتعريف برؤية المملكة العربية السعودية للعام ا .

 سعيد:

ت    ، االقتصاد المزدهر،المجتمع الحيوي   المحاور اآلتية: واستعرض 

 ث عن المرتكزات األساسية التي تمَّ باإلضافة إلى التحد   موح.الوطن الطَّ 

 .بهذه المحاور وااللتزامات واألهداف المتعلقة ساسها بناء الرؤيةعلى أ

 

 للدكتور/ محمد حلمي:ستراتيجيات العصف الذهني  إ . 

، خطوات جلسة المحاور اآلتية:  ت  واستعرض   مفهوم العصف الذهني 

ات تنفيذ العصف الذهني  العصف الذهني   ق وأساليب العصف ر  ، ط  ، آليَّ

 .الذهني  

 

 للدكتور/ فراس الربابعة: عالمإلمبادئ وأسس ا . 

ق بين اإلعالم ر  مفهوم اإلعالم، الف  َالمحاور اآلتية:واستعرضت  

، مبادئ  وأساليبه الاإلعالم الفعَّ ق ر  الناجح، ط  ات اإلعالم والتواصل، آليَّ 

 د.اإلعالم الجيَّ 

 للدكتور/ إبراهيم حميدة والدكتور/ سمات( –)أساسيات  :القائد الناجح .

  :محمد السيد

صفات القائد مفهوم القيادة الناجحة، َواستعرضت  المحاور اآلتية: 

، وأساليبها يجابيةالقيادة اإلق ر  أساسيات القيادة الرشيدة، ط  الناجح، 

 مبادئ القائد الناجح .

  :التخطيط والتنطيم لطالب الجامعة. للدكتور/ أكرم الحاج 

مفهوم التخطيط وتعريفه، أهمية التخطيط،  واستعرضت  المحاور اآلتية:

ال، الفترة الزمنية للتخطيط، فوائد التخطيط، عناصر التخطيط الفعَّ 

نظيم، الهياكل التنظيمية مبادئ التصفات التنظيم وأهميته للمنظمات، 

 .وأشكالها



طالب دورة إستراتيجية إعداد البرامج بعض و والدكتور/ الطاهر الدكتور/ حسن العمري

 الشبابية

 

 م2020الدكتور/ أكرم الحاج ودورة التعريف ببرنامج التحول الوطني 

 

 



 الموهبة الدكتور/ محمد السيد  والدكتور/ شعبان سيد ودورة أساليب اكتشاف

 

 فن التعامل مع اآلخرينالدكتور/ محمد الطاهر ودورة   

 

  



 ق والعمل التطوعير  بناء الف  الدكتور/ محيي الدين ودورة 

 

 م2030الدكتور/ يوسف سعيد ودورة التعريف برؤية المملكة 

 

 

 

 



 الدكتور/ محمد حلمي ودورة إستراتيجيات العصف الذهني

 

 ودورة مبادئ وأسس اإلعالم الدكتور/ فراس الربابعة

 

 

 

 



 الدكتور/ محمد السيد ودورة القائد الناجح

 

 الدكتور/ الدرديري أحمد والدكتور/ أسامة محمد عناد ودورة  التخطيط والتنظيم للطالب

 

 

 



 صورة تجمع عددا من السادة محاضري الدورات التطويرية وبعض أبنائنا الطالب

 

 ورات التطويريةالطالب ينصتون خالل إحدى الد

 

 

 

 

 



 الدكتور/ محمد الطاهر مشرف النشاط الثقافي بالكلية خالل تقديمه إلحدى الدورات

 

 


