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هـ1/3/1439أخر تحديث بتاريخ   
 وضحى الحارثي

مكان وزمان 
 التدريب

 عدد الساعات الفئة المستهدفة المدرب وجهة عمله
 تاريخه

 عدد األيام
  نوعه

 الكلية
 م مسمى التدريب

 )دورة/ورشة( هـ م

عمادة شؤون 

 املكتبات

 د. والء بنت فوزي حمدان

 جامعة االميرة نورة 
ً 25 اعضاء الهيئة اإلدارية

 
ايام 5 يحدد الحقا  دورة 

عمادة شؤون 

 املكتبات
 1 نظام سمفوني

عمادة شؤون 

 املكتبات

 أ. امل عبد العزيز الحسين 

 معهد اإلدارة العامة

 اعضاء الهيئة اإلدارية
هـ20/2/1439 5  يوم واحد  

عمادة شؤون  دورة

 املكتبات
املثلى في املكتبات خدمات املعلومات  2 

عمادة شؤون 

 املكتبات

ريما سالم الوادعيأ.   5 اعضاء الهيئة اإلدارية 
هـ8/1/1439  

عمادة شؤون  دورة يوم واحد

 املكتبات
 3 صناعة االيجابية في بيئة العمل باملكتبات

عمادة شؤون 

 املكتبات

ريما سالم الوادعيأ.   5 اعضاء الهيئة اإلدارية 
هـ15/1/1439  

واحد يوم عمادة شؤون  دورة 

 املكتبات
 4 قيم واخالقيات العمل باملكتبات

عمادة شؤون 

 املكتبات

هند علي لباند.   5 اعضاء الهيئة اإلدارية 
ً
 
 يومين يحدد الحقا

عمادة شؤون  دورة

 املكتبات
 5 الفهرسة املوضوعية

عمادة شؤون 

 املكتبات

هند علي لباند.   5 اعضاء الهيئة اإلدارية 
ًيحدد 

 
الحقا  يومين 

عمادة شؤون  دورة

 املكتبات
 6 مصطلحات املكتبات باللغة االنجليزية

عمادة شؤون 

 املكتبات

 د. عائشة علي حجازًي

 جامعة االميرة نورة

 5 اعضاء الهيئة اإلدارية
ً
 
 يحدد الحقا

عمادة شؤون  دورة يوم واحد

 املكتبات
 7 فن التعامل مع رواد املكتبة

عمادة شؤون 

 املكتبات

 أ. امل عبد العزيز الحسين 

 معهد اإلدارة العامة

 5 اعضاء الهيئة اإلدارية
هـ10/4/1439  

عمادة شؤون  دورة يوم واحد

 املكتبات
 8 املهارات االساسية في االختيار والتزويد

عمادة شؤون 

 املكتبات
 د. هدى الخيال

 اعضاء الهيئة اإلدارية
5 ً

 
 دورة يوم واحد يحدد الحقا

عمادة شؤون 

 املكتبات
 9 الجودة 

عمادة شؤون 

 املكتبات

 د. سارة الضبيان

 أ. ليلى عبد الهادي

منسوبات عمادة شؤون 

 املكتبات
3 ً

 
 دورة يوم واحد يحدد الحقا

عمادة شؤون 

 املكتبات
 10 االسعافات االولية

عمادة شؤون 

 املكتبات
 أ.سمر صالح الفرج

منسوبات عمادة شؤون 

 املكتبات
هـ18/1/1439 8 أيام 4   دورة 

عمادة شؤون 

 املكتبات
 11 اعداد التقارير واالرشفة
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هـ1/3/1439أخر تحديث بتاريخ   
 وضحى الحارثي

 
حنان القدهيد/   

مديرة إدارة التخطيط )

(االستراتيجي بالجامعة   

لتعليمي واالدارًياعضاء ا  

هـ25/1/1439 4  كلية املجتمع دورة يوم واحد 
دور اعضاء الكلية في تفعيل الخطة االستراتيجية للكلية 

 والجامعة
12 

املجتمعكلية   

 الدور األوًل

 قاعة التدريب

 (1،618،14 )  

 

 الوقت

( 1:30 –ص 8:30)  

 د/ غادة الدريس

)استاذ التسويق املساعد 

 بكلية املجتمع (

اعضاء الهيئة 

هـ30/3/1439 4 التعليمية+االدارية  13 كيف تسوقين لذاتك كلية املجتمع دورة يوم واحد 

 أ/ نورة ابو هالل

 )محاضر تقنيات التعليم

 بكلية التربية (

 اعضاء الهيئة التعليمية

هـ9/2/1439 4  14 استخدام االنفوجرافيك في التدريس كلية املجتمع دورة يوم واحد 

د/ فيفيان عبد اللطيف 

 يوسف

 )استاذ علم نفس املساعد(

اعضاء الهيئة 

ه29/1/1439 4 التعليمية+االدارية في تحقيق الجدارة الوظيفيةقيم العمل ودورها  كلية املجتمع دورة يوم واحد   15 

 د/ نورة العيد

 كلية اآلداب

اعضاء الهيئة 

 التعليمية+االدارية
4 

 تم إلغاء الدورة لظرف 

 املدربة
 16 اإلبداع في بيئة العمل كلية املجتمع دورة يوم واحد

 أ.د/ حصة جمعان الهاللي

 كلية اآلداب

اعضاء الهيئة 

 التعليمية+االدارية
هـ16/2/1439 4  17 تحليل وتوثيق اجراءات العمل كلية املجتمع دورة يوم واحد 

(1.505.3قاعة)  

(12 – 9الساعة)   

 د.دعاء نصار

كلية علوم الحاسب 

 واملعلومات

 الهيئة االدارية

4 
هـ19/1/1439  

م2017/اكتوبر/9  
 ورشة عمل يوم واحد

كلية علوم 

الحاسب 

 واملعلومات 

ابدئي مشروعك وصممي موقعك على االنترنت 

 بدون برمجه 
18 

(1.505.3قاعة)  

(12 – 9الساعة)   

 د.دعاء نصار

كلية علوم الحاسب 

 واملعلومات

 الهيئة االدارية

4 
هـ9/3/1439  

/نوفمبر27  
 ورشة عمل يوم واحد

كلية علوم 

الحاسب 

 واملعلومات 

 mendeley 19إدارة املراجع باستخدام برنامج 

(1.505.3قاعة)  

(1 – 9الساعة)   

 أ. ريم القحطاني

كلية علوم الحاسب 

 واملعلومات

الهيئة االدارية 

 5 والتعليمية
 تم إلغاء الدورة لظرف 

 املدربة
 دورة يومين

كلية علوم 

الحاسب 

 واملعلومات 

استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت في 

 العمل
20 
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هـ1/3/1439أخر تحديث بتاريخ   
 وضحى الحارثي

(1.505.3قاعة)  

(1 – 9الساعة)   
مريم حجونيد.   

 الهيئة االدارية

5 
هـ6/2/1439  

/ اكتوبر26  
 دورة يوم واحد

كلية علوم 

الحاسب 

 واملعلومات 

استخدام برنامج مايكروسوفت اكسل في االعمال 

 املكتبية مبتدى
21 

(1.505.3قاعة)  

(1 – 9الساعة)   
 د. مريم حجوني

 الهيئة االدارية

5 
هـ20/2/1439  

/ نوفمبر9  
 دورة يوم واحد

كلية علوم 

الحاسب 

 واملعلومات 

استخدام برنامج مايكروسوفت اكسل في االعمال 

 املكتبية متقدم
22 

(1.505.3قاعة)  

(1 – 9الساعة)   
 د. مريم حجوني

 الهيئة االدارية

10 
هـ12-13/2/1439  

/ نوفمبر1-2  
 دورة يومين

كلية علوم 

الحاسب 

 واملعلومات 

االوراكلمقدمة في التعامل مع قاعدة البيانات   23 

 كلية الصيدلة

الدور االرض ي قاعة 

202 

 د/ ام كلثوم

 )كلية الصيدلة (

الهيئة التعليمية 

ً 4 والطالبات 
 
 Blackboard 24 كلية الصيدلة ورشة يوم واحد يحدد الحقا

 كلية الصيدلة

الدور االرض ي قاعة 

202 

 د/ ام كلثوم

 )كلية الصيدلة (

 الهيئة التعليمية 

4 ً
 
 ورشة يوم واحد يحدد الحقا

 كلية الصيدلة

 25 فيديو تعليمي

كلية الصيدلة الدور 

300االول قاعه   

د/ امل النجار )مدينة امللك 

 فهد الطبية (

 الهيئة التعليمية
1 

م5/11/2017  

هـ16/2/1439  
 عرض يوم واحد

 كلية الصيدلة
How to Become Pioneer in My career 26 

 كلية الصيدلة

الدور االول قاعة 

202 

د/ ريم باحميد )مدينة 

 امللك فهد الطبية (

 الهيئة التعليمية

1 
م1/1/2017  

هـ14/4/1439  
 محاضرة يوم واحد

 كلية الصيدلة

Evidence of using TSAC among AF patients  27 

 االدارة واالعمال 

12-2  
 أ/ حسان دخيل الجنهي

 الهيئة التعليمية
ايام 5 الفصل الدراس ي األوًل 10  دورة 

كلية االدارة 

 واالعمال
 28 ابطال التعلم االلكتروني

 االدارة واالعمال

1-9من   
 د/ وردة بلقاسم العياش ي

مديرات البرامج واعضاء 

 التدريس
 دورة 1 الفصل الدراس ي االوًل 4

كلية االدارة 

 واالعمال
 29 استراتيجيات التدريس وأساليب التقييم
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هـ1/3/1439أخر تحديث بتاريخ   
 وضحى الحارثي

 االدارة واالعمال

1-9من   
العياش ي د/ وردة بلقاسم  

مديرات البرامج واعضاء 

 التدريس
 دورة 1 الفصل الدراس ي االوًل 4

كلية االدارة 

 واالعمال
 30 توصيف املقررات والخبرة امليدانية وتقاريرها

 االدارة واالعمال

1-9من   
 د/ وردة بلقاسم العياش ي

مديرات البرامج واعضاء 

 التدريس
 ورشة 1 الفصل الدراس ي االوًل 4

كلية االدارة 

 واالعمال
 31 تقرير املقرًر

 االدارة واالعمال

1-9من   
 د/ وردة بلقاسم العياش ي

مديرات البرامج واعضاء 

 التدريس
 دورة 1 الفصل الدراس ي االوًل 4

كلية االدارة 

 واالعمال
 32 نواتج التعلم وخارطة املنهاج واعادة الهيكلة 

 كلية العلوم

م 12 –ص  9  
 د. ايمان الحميض ي

املهتمة جميع الفئات 

 بالحمض النووي
3 

تم تأجيل الدورة إلى 

 الفصل الدراس ي الثاني 
 كلية العلوم دورة يومين

التدريب على تصوير الجل بعد فصل الحمض 

 النووي
33 

 كلية العلوم

  12:30 –ص  8:30
 د. نهال عالم

 جميع الفئات 
هـ4-5/2/1439 5  34 االسعافات االولية كلية العلوم دورة يومين 

العلومكلية   

م12 –ص  8:30  
 د. هيفاء املصيوًل

 الهيئة التعليمية
هـ18-19/3/1439 5  كلية العلوم دورة يومين 

 مقدمة في البرمجة باستخدام برنامج ماتالب 

MATLAB 
35 

 كلية العلوم

م12:30 –ص  8:30  
 د. سهام العيس ى

 الهيئة التعليمية
هـ4/3/1439 5 البحثية اعدادها وكتاباتهااملشاريع  كلية العلوم دورة يومين   36 

 كلية العلوم

م12:30 –ص  8:30  
 د. نورة الشعالن

 الهيئة التعليمية
هـ15/3/1439 5  37 برنامج الكورس الب كلية العلوم دورة يومين 

 كلية العلوم

م 1:30 –ص  8:30  
 د. رفعة العتيبي

 الهيئة التعليمية
 

 

العلومكلية  دورة يوم واحد  تم إلغاء الدورة 5  

 مقدمة في استخدام برنامج

  ) R  ) 

 

38 

 كلية العلوم

م 1:30 –ص  8:30  
 د. نبيلة ابو غزالة

 الهيئة التعليمية
 

هـ25/3/1439 5   كلية العلوم دورة يوم واحد 
 آلية البحث في املجالت ضمن تصنيفات الـ

ISI: Scopus 
39 

 كلية العلوم

م12:30 –ص  8:30  
 د. اميرة البدوًي

التعليميةالهيئة   
 

هـ19/2/1439 4   40 اختبار الفرضيات االحصائية كلية العلوم دورة يوم واحد 

 الهيئة التعليمية د. اميرة البدوًي كلية العلوم
 

 

هـ12/2/1439 4  41 املراحل االحصائية في البحوث العلمية كلية العلوم دورة يوم واحد 
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هـ1/3/1439أخر تحديث بتاريخ   
 وضحى الحارثي

م 1:30 –ص  8:30  

 كلية اللغات

12-10من   

الدقاقأ.نشوى   

 كلية اللغات

 اعضاء هيئة التدريس
3 

هـ1/1/1439  

م21/9/2017  
 يوم واحد

دورة +ورشة 

 عمل
 Actvive learning strategies in teaching 42 كلية اللغات

 كلية اللغات 

12-10من   

 د. اسماء املرزوقي 

 كلية اللغات

 الهيئة التعليمية
2 

هـ19/2/1439  

م8/11/2017  
تدريبيةدورة  يوم واحد  43 اساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس الترجمة كليات اللغات 

 كلية اللغات 

11-9من   

 د. مروة السعدني

 كلية اللغات

املعيدات حديثات 

 التخرج
3 

هـ11-12/2/1439  

م1-2/10/2017  
 44 استراتيجيات في تدريس الترجمة واعداد اختباراتها كليات اللغات دورة  يومين

 كلية اللغات 

12:30-8:30من   

 د. فاطمة القبيس ي

 كلية اللغات

 الهيئة التعليمية
5 

هـ2/2/1439  

م22/10/2017  
 45 االخطاء التي يقع فيها املترجم كليات اللغات دورة يوم واحد

 كلية اللغات 

12-10من   

 د. سماح عورتاني

 كلية اللغات

 الهيئة التعليمية
2 

هـ19/1/1439  

م9/10/2017  
واحديوم   Translators Toolkit 46 كليات اللغات دورة 

 كلية اللغات 

2-9من   

 د. ايمان النفجان

 كلية اللغات

 الهيئة التعليمية
6 

هـ13/2/1439  

م2/11/2017  
 كليات اللغات دورة يوم واحد

   دورة استخدام برنامج

       R االحصائي
47 

 كلية اللغات 

1-9من   

 د. حصه اباالعال

 كلية اللغات

 الهيئة التعليمية

4 
هـ21/1/1439  

م11/10/2017  
 كليات اللغات دورة يوم واحد

  دورة استخدام

zotero   

 لتنظيم املراجع العلمية.

48 

 كلية اللغات 

1-9من   

 د. حصه ابالعال

 كلية اللغات

 الهيئة التعليمية

4 
هـ5/2/1439  

م25/10/2017  
 كليات اللغات دورة يوم واحد

 دورة استخدام

nvivo   

 لتحليل البيانات الكيفية في ابحاث اللغويات

49 

 كلية التربية من 

ظهرا 9-1  

 د/ مضاوي الشعالن 

ادارةوتخطيط-كلية التربية  

 القيادات
 50 الفرق بين الخطة االستراتيجية والتشغيلية كلية التربية دورة يوم واحد  4

 كلية التربية

ظ 1 -9من   

كلية  -د/ شعاع النفيعي

 ادارة وتخطيط -التربية

Different Levels of 

Management 
ايام 4  20  51 التوجيه والتدريب كلية التربية دورة 

ةالتربي كلية  -د/ شعاع النفيعي  Faculty 12  2 ايام  Universal design for  52 كلية التربية دورة 
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هـ1/3/1439أخر تحديث بتاريخ   
 وضحى الحارثي

ظ 2 –8ً من  Learning  ادارة وتخطيط -التربية 

 كلية التربية

ظ 1 -9من   

شعاع النفيعيد/  كلية  -

 ادارة وتخطيط -التربية

Different Levels of 

Management 
ايام 2  12  and Mentoring  Coaching 53 كلية التربية دورة 

 كلية التربية

ظ 1 -9من   

 د/فوزية الشمرًي

ادارة –كلية التربية 

 التخطيط

 القيادات

 54 بناء مؤشرات اإلداء واستخدامها  كلية التربية دورة يوم واحد  4

وحدة -كلية التربية

 التدريب

11 -9من   

 د/ امل صالح الجار هللا

استاذ تقنيات التعليم 

 املساعد

 الهيئة التعليمية

 55 دورة استراتيجيات التدريس الحديث كلية التربية دورة يوم واحد  2

 كلية التربية

12:30 – 8:30من   
الزبيرًيد/ شريفة عبد هللا   

 الهيئة التعليمية
4 

هـ11/2/1439  

هـ25/2/1439  
 56 توصيف البرنامج واملقررات والخبرة امليدانية  كلية التربية دورة يومين

عمادة القبول 

 والتسجيل

12-9من   

 بسمة مطبقاني

 اماني السماعيل

منسقات االرشاد 

هـ12/3/1439 3 االكاديمي في الكليات  دورة يوم واحد 
القبول عمادة 

 والتسجيل
 57 تقييم الشهادة على نظام البانر

عمادة القبول 

 والتسجيل

12-9من   

 ادارة التسجيل اآللي

مسجالت الكليات على 

ايام 3  3 النظام  دورة 

عمادة القبول 

 58 بانر والتسجيل

عمادة التطوير 

 وتنمية املهارات 

م 11-3  

 د/ مزنة العنزي 

وكيلة عمادة القبول 

لإلرشاد والتسجيل 

 األكاديمي والجودة

منسقات االرشاد 

املرشدات  -االكاديمي

 االكاديميات

لكل دورة  4

 )تعاد مرتين (
هـ2/1439/ 12-13  دورة يومين 

عمادة القبول 

 والتسجيل
 59 اإلرشاد االكاديمي منهجيته وتطبيقه

عمادة التطوير 

 وتنمية املهارات

 (9-12 )  

مسئوالت التسجيل اآللي 

القبول والتسجيلبعمادة   

مسئوالت التسجيل في 

ايام 4 االسبوع الثامن  الكليات  ورشة 

عمادة القبول 

 والتسجيل
تعريف مسؤوالت التسجيل في الكلية على نظام 

 بانر
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عمادة التطوير 

 وتنمية املهارات

 (9-12 )  

مسئوالت التسجيل اآللي 

 بعمادة القبول والتسجيل

 العميدات والوكيالت 

الحادي عشراالسبوع  3  ورشة يومين 

عمادة القبول 

 والتسجيل
التعريف بآلية ترحيل الدرجات واالستعالم عن 

 الطالبة على النظام االكاديمي للجامعة بانر
 

عمادة التطوير 

 وتنمية املهارات

 (9-12 )  

مسئوالت التسجيل اآللي 

 بعمادة القبول والتسجيل

العميدات والوكيالت 

ايام 4 االسبوع الثاني عشر 3 واملرشدات االكاديميات   ورشة 

عمادة القبول 

 والتسجيل
التعريف بآلية طلب الحذف واالضافة االلكتروني 

 على النظام االكاديمي للجامعة بانر
 

كلية الصحة وعلوم 

 التأهيل

 د/ نهى فكرًي

 

 الهيئة التعليمية
 دورة يوم واحد  5

كلية الصحة 

 وعلوم التأهيل
Management of lymphedema 60 

كلية الصحة وعلوم 

 التأهيل

 

 د/ ندى بن عجيبة

 الهيئة االدارية 

 دورة يوم واحد  5 والهيئة التعليمية 
كلية الصحة 

 وعلوم التأهيل
 61 اساسيات اسلوب الحياة الصحية

 معمل الكلية من 

  12:30الى  8:30

 د. جهان رمضان 

 كلية الخدمة االجتماعية

 الهيئة التعليمية
هـ2/2/1439 4  دورة يوم واحد 

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 62 تفعيل املقررات اإللكترونية

كلية الخدمة 

 االجتماعية من 

ظ 1-ص8  

 د. نوف محمد العتيبي

 كلية الخدة االجتماعية

االخصائيات النفسيات 

واالجتماعيات في 

 الجامعة

هـ22/3/1439 5  دورة يوم واحد 
كلية الخدمة 

 االجتماعية
حاالت التحرش الجنس ي كيفية التعامل مع  63 

كلية الخدة 

 االجتماعية من

ظ 12:30- 9:30  

 د. نوال الربيع

 كلية الخدمة االجتماعية

 الهيئة التعليمية

هـ11/3/1439 3  دورة يوم واحد 
كلية الخدمة 

 االجتماعية
 64 تحليل سوأت 

عمادة الدراسات 

 العليا

  1.101.05قاعة 

 د.عواطف الجنوبي

 طالبات الدراسات العليا جامعة االميره نورة  

هـ19/2/1439  3  

 دورة يوم
عمادة الدراسات 

 العليا 

 التشجيع و االبتكار 

65 

 عمادة الدراسات العليا

 1.101.05قاعة 
 منال املحيميد

 جامعة االميره نورة  

 طالبات الدراسات العليا

 أعضاء الهيئة التعليمية 

ساعات 2 هـ9/2/1439  عمادة الدراسات  دورة يوم 

 العليا

 مهارات التلخيص
66 
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 وضحى الحارثي

عمادة الدراسات 

 العليا

 1.101.05قاعة 

 د.أمينة الجبرين

 جامعة امللك سعود
 طالبات الدراسات العليا

 أعضاء الهيئة التعليمية 

ساعات 4 هـ2/3/1439  عمادة الدراسات  دورة يوم  

 العليا

 نحو قراءة نقدية حديثه 

67 

عمادة الدراسات 

 العليا

 1.101.05قاعة 

 د. شيماء عبداملنعم نجيد

 طالبات الدراسات العليا

ساعات 4 هـ12/2/1439  عمادة الدراسات  ورشة يوم  

 العليا

 طريقة إعداد االستبيان

68 

عمادة الدراسات 

 العليا

 1.101.05قاعة 

 د. شريفة الزبيرًي

 طالبات الدراسات العليا جامعة االميره نورة  

ساعات 4 هـ13/2/1439  عمادة الدراسات  ورشة يوم 

 العليا

 اجراءات البحث العلمي

69 

عمادة الدراسات 

 العليا

 1.101.05قاعة 

 أفراح الطيب محمد

 جامعة االميره نورة  
 طالبات الدراسات العليا

 أعضاء الهيئة التعليمية 

ساعات 3 هـ20/2/1439  عمادة الدراسات  ورشة يوم 

 العليا

العلميآليات النشر   

70 

عمادة الدراسات 

 العليا

 1.101.05قاعة 

 د. لولوة حمد العليان

 طالبات الدراسات العليا جامعة االميره نورة  

ساعات 3 هـ27/2/1439  عمادة الدراسات  ورشة يوم 

 العليا

البحث في قواعد املعلومات من خالل املكتبة 

 71 الرقمية

عمادة الدراسات 

 العليا

 1.101.05قاعة 

نوره الحساوًيد.   

 طالبات الدراسات العليا جامعة االميره نورة  

ساعات 4 عمادة الدراسات  دورة يوم  

 العليا

 مهارات البحث النوعي 

72 

عمادة الدراسات 

 العليا

 1.101.05قاعة 

 أ.د. زكية السائح

 طالبات الدراسات العليا جامعة االميره نورة  

ساعات 4 هـ1/3/1439  الدراسات عمادة  دورة يوم 

 العليا

 إعداد األوراق العلمية للمؤتمرات

73 

عمادة الدراسات 

 العليا

 1.101.05قاعة 

أ.د. زكية السائح+  د. نوال 

 الحلو

 جامعة االميره نورة  ه

 طالبات الدراسات العليا

ساعات 4 هـ8/3/1439  عمادة الدراسات  دورة يوم 

 العليا

 عشرون خطأ في االبحاث العلمية 

74 
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الدراسات عمادة  

 العليا

 1.101.05قاعة 

 د. نوال الحلوه

 طالبات الدراسات العليا جامعة االميره نورة  

ساعات 4 عمادة الدراسات  دورة  يوم   

 العليا

 االتجاهات الحديثة في البحث اللساني

75 

عمادة الدراسات 

 العليا

 1.101.05قاعة 

 د.عواطف الجنوبي

الدراسات العلياطالبات  جامعة االميره نورة     

ساعات 4 عمادة الدراسات  دورة  يوم   

 العليا

 اخالقيات البحث العلمي 

76 

 معمل اللغويات رقم

0،217 
 د.منى الرزقان

 

ساعات 10  

هـ21/1/1439  

هـ22/1/1439  

هـ23/1/1439  

ايام 3  دورة 

معهد تعليم اللغة 

العربية للناطقات 

 بغيرها

اللغة  استخدام التعلم االلكتروني في تعليم

 العربية للناطقين بغيرها
77 

قاعة التدريب 

 باملعهد رقم

(2،418،25 )  

 د. خالد الدامغ

 

ساعات 10 هـ1/1439/ 27-28   دورة يومين 

معهد تعليم اللغة 

العربية للناطقات 

 بغيرها

 78 اختبارات اللغة

قاعة التدريب 

 باملعهد رقم

(2،418،25 )  

 د. غسان الشاطر

 

ساعة 15  

هـ4/2/1439  

هـ5/2/1439  

هـ6/2/1439  

ايام 3  دورة 

معهد تعليم اللغة 

العربية للناطقات 

 بغيرها

 79 تصميم املواد التعلمية

          


