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املمارسة املتميزة 
 رماءبكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

جات   للخ نامج التدر  (ال  )ةخ



 :املتحدثة عن املمارسة

 
ّدل. د ة نا الم  .من



ة برنامج   ة(ماه  ) :خ

مجٍ   أعمال يف ةالكلي خرجيات مشاركة يتضمن عملي، تدرييب بر
 فريقاً  نبوصفه األكادميية، لألعمال إلضافة اإلدارية، الكلية
 يف املطلوبة مليةالع اخلربة اخلرجية إكساب هدفه تطوعيًّا، إسنادًّ 
 هةج من الكلية يف العمل بيئة وتطوير جهة، من العمل سوق
   .أخرى



ة (أهداف برنامج    ) :خ
 ليةأوقات الفراغ لدى الخريجات بما ينفعهن ومنحهن خبرات عماستغالل.
 ي مهارات المتدربات العملية واالجتماعية، مما يزيد من فرصهن فتنمية

.الحصول على عمل أو وظيفة
 من الطاقات الشابة من الخريجات وتنميتها لخدمة المجتمعاالستفادة.
 تحسين سمعة الكلية والرفع من مستوى مخرجاتها؛ لضمان القيمة

.التنافسية لها في سوق العمل
 بيئة العملتغطية نقص الكوادر البشرية في.



نامج    )  ةخ (الفئة المستهدفة ل

 خرجيات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بضرماء



نامج  :مجاالت ال
 خبرة إداري (األعمال المكتبية والسكرتارية.(

 خبرة أكاديمي (الجامعي األستاذ األكاديمية ومهام األعمال(.



نامج  :شعار ال



نامج ة عمل ال  :آل
اإلعالن.
التسجيل.
إجراءات القبول والترشيح.
القبول النهائي وتوقيع العقد.
حفل تدشين البرنامج.
استالم المهام والبدء في العمل.
انتهاء مدة البرنامج وتخريج الملتحقات به.



نامج  :مدة انعقاد ال

فصل دراسي واحد قابل للتمديد. 
 ساعة أسبوعية قابلة للتمديد ١٥معدل. 
مج، متنح املتدربة شهادة خربة اية الرب   يف 

ا املهام واألعمال والساعات اليت أجنز  .اموضحة 



نامج ونتائ  :جهإنجازات ال

ماء ة  ل ات  س  .نال ع استحسان م
نامج ات ال  .نال ع استحسان متدر
ة ل جات ال ات وخ دة ب طال سب سمعة ج  .ا
 ات الجامعة، وتم التعاو ل دة لدى  سب سمعة ج ن مع ا

نامج لديهن ة لنقل ال المزاحم ة  ة ال  .ل
نامج إ إدارة الجامعة ة ال م تج  .رفع طلب تعم



نامج سخ أو دورات ال  .دورات ٦: لغ عدد 
نامج ال ات االلتحاق   .طلب ٨٧: لغ عدد طل
از إجراءات القبول عد اجت نامج  ال جة ٥٨: لغ عدد الملتحقات   .خ
نامج ة ٤٨: لغ عدد مخرجات ال  .متدر



نامج سخة من ال ة أول   :نموذج إلحصائ

 ة ١٨: المتقدمات  .طال
 ة  ١٣:  المقبوالت  .طال
جات ة  ١٢: الخ  .متدر
عمل ومهمة ٣٥١:  األعمال المنجزة. 
ات ب لجميع المتدر  .ساعة ١٧١٤: ساعات التدر



نامج ق عمل ال  :ف
العميدة.
جهة إشراف مباشر:     وكيلة الشؤون التعليمية.
جهة مساند واستشارة      :وكيلة التطوير والجودة.
مديرة البرنامج:     مشرفة وحدة الخريجات.
الكادر اإلداري واألكاديمي: مدربات ومشرفات البرنامج.



 شكر وعرفان

ل  نامج، هذا  إنجاح   أسهم من ل ة ال  عممت أن راج
ة ات  ع التج  .الفائدة لتعم الجامعة؛ ل



 :يف صور) خربة (





ة العرض          :نها

 شكرًا الستماعكم


