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 عدد الساعات الفئة المستهدفة المدرب وجهة عمله مكان وزمان التدريب
 تاريخه

 عدد األيام
  نوعه

 الكلية
 م مسمى التدريب

 )دورة/ورشة( هـ م

عمادة شؤون 

 املكتبات
املكتبةأمينات  د.والء فوزي حمدان ساعات 5   ً

 
 دورة يوم واحد يحدد الحقا

عمادة شؤون 

 املكتبات
1نظام سمفوني  1 

عمادة شؤون 

 املكتبات
ساعات 5 أمينات املكتبة د.والء فوزي حمدان  ً

 
 دورة يوم واحد يحدد الحقا

عمادة شؤون 

 املكتبات
2نظام سيمفوني   2 

عمادة شؤون 

 املكتبات
ساعات 5 أمينات املكتبة د.هند لبان  ً

 
 دورة يومين يحدد الحقا

عمادة شؤون 

 املكتبات
 3 الفهرسة الوصفية

عمادة شؤون 

 املكتبات
ساعات 5 أمينات املكتبة د.هند لبان  ً

 
 دورة يومين يحدد الحقا

عمادة شؤون 

 املكتبات
 4 الفهرسة املوضوعية

عمادة شؤون 

 املكتبات
ساعات 10 أمينات املكتبة أ.أماني الرميح  ً

 
أيام 3 يحدد الحقا  دورة 

عمادة شؤون 

 املكتبات
 5 حقوق امللكية الفردية

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 د.وفاء جالل السيد

أعضاء الهيئة 

 التعليمية
ساعات 5  ً

 
  يوم يحدد الحقا

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 6 البيئة

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 د. نوف الزير

أعضاء الهيئة 

 التعليمية
ساعات 5  ً

 
 دورة يوم يحدد الحقا

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 7 املسؤولية بناء وأداء

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 د. عبدهللا البهالل

أعضاء الهيئة 

 التعليمية
ساعات 5  ً

 
 دورة يوم يحدد الحقا

كلية الخدمة 

 االجتماعية
ملرأةمكافحة الجريمة املعلوماتية املرتبطة با  8 

كلية الخدمة 

 االجتماعية

 د.حصة السند

ةكلية الخدمة اإلجتماعي  

أعضاء الهيئة 

 اإلدارية
ساعات 5  ً

 
 دورة يوم يحدد الحقا

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 9 تعرفي على بوصلة الشخصية
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كلية الخدمة 

 االجتماعية
 أ. سحر آل تميم

أعضاء الهيئة 

 اإلدارية
ساعات 10  ً

 
ينيوم يحدد الحقا  دورة 

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 10 الذكاء االجتماعي

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 أ.د. سعود الضحيان

أعضاء الهيئة 

 التعليمية
ساعات 5  ً

 
 دورة يوم يحدد الحقا

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 11 تحديد حجم العينة

ً
 
 يحدد الحقا

 د. أمل فيصل الفريخ

بكلية الخدمة 

 االجتماعية

أعضاء الهيئة 

 التعليمية
ساعات 5  ً

 
الجامعةكليات  دورة يوم يحدد الحقا  12 بناء فريق العمل الناجح 

ً
 
 يحدد الحقا

 د. أمل فيصل الفريخ

بكلية الخدمة 

 االجتماعية

أعضاء الهيئة 

 اإلدارية
ساعات 5  ً

 
والتعامل مع اآلخرين االتصالمهارات  كليات الجامعة ورشة يوم يحدد الحقا  13 

 كلية الطب البشرًي

9-12 ً
 
صباحا  

 د.نورة الزامل

كلية  -أستاذ مساعد

 الطب البشرًي

الهيئة اإلدارية 

ة والتعليمية باللغ

 العربية

ساعات3 م15/12/2016   محاضرة يوم 
كلية الطب 

 البشرًي
رأةالفحوصات والتطعيمات الوقائية لصحة امل  14 

 كلية الطب البشرًي

9-12ً
 
صباحا  

 د.نورة الزامل

كلية  -أستاذ مساعد

 الطب البشرًي

الهيئة اإلدارية 

ة والتعليمية باللغ

 العربية

ساعات3 م19/1/2016   محاضرة يوم 
كلية الطب 

 البشرًي
 15 الرضاعة الطبيعية

 كلية الطب البشرًي

9-11ً
 
صباحا  

 د.عبير الشهراني

طب  -أستاذ مساعد

 األسرة

الهيئة اإلدارية 

ة والتعليمية باللغ

 العربية

م27/2/2016 ساعتين  محاضرة يوم 
كلية الطب 

 البشرًي
العظامنقص فيتامين )د( وهشاشة   16 

ساعات6 الهيئة االكاديمية د.أمل فايد كلية الطب البشرًي م27-28/11/2016  كلية الطب  ورشة يومين  Medical statistics made Easy 17 
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9-12ً
 
صباحا كلية  -أستاذ مساعد 

 الطب البشرًي

ة بالكليات الصحي

 باللغة اإلنجليزية

 البشرًي

كلية علوم الحاسب 

 واملعلومات
 د. دعاء نصار

 الهيئة أعضاء

ةواإلداري التعليمية  
ساعات 4  ً

 
 دورة يوم يحدد الحقا

كلية علوم 

الحاسب 

 واملعلومات

برنامج استخدام  Mendeley 18 

كلية علوم الحاسب 

 واملعلومات
 أ. خلود باسلم

 الهيئة أعضاء

ةواإلداري التعليمية  
ساعات 5  ً

 
 دورة يوم يحدد الحقا

كلية علوم 

الحاسب 

 واملعلومات

 البريد برنامج أدوات من الكاملة االستفادة

 MICROSOFT Outlook Web App اإللكتروني
19 

كلية علوم الحاسب 

 واملعلومات
 أ. خلود باسلم

 الهيئة أعضاء

ةواإلداري التعليمية  
ساعات 4  ً

 
 دورة يوم يحدد الحقا

كلية علوم 

الحاسب 

 واملعلومات

االنفوجرافيك تصميم  20 

العلوم كلية العتيبي أ.شروق   
 يميةالتعل الهيئة اعضاء

 واإلدارية
 21 اصنعي عطرك بنفسك كلية العلوم ورشة يوم يحدد الحقا   ساعات5

 د.جميلة الزهراني كلية العلوم
 يميةالتعل الهيئة اعضاء

ةواإلداري  
 22 االشعاع من الحماية كلية العلوم دورة يومين يحدد الحقا   ساعات10

دبالمعه التدريب قاعة  
2.418.25 رقم  
 مساء  12 الساعة من

مساء 5 الى  

 د. جمعان القحطاني
 متقاعد من وزارة التعليم

يميةأعضاء الهيئة التعل ساعة15   
 هـ8/2/1438
 هـ9/2/1438
 هـ10/2/1438

 برنامج أيام 3
 معهد تعليم اللغة
ت العربية للناطقا
 بغيرها

 23 تصميم المواد التعليمية

دبالمعه التدريب قاعة  
2.418.25 رقم  
 مساء  12 الساعة من

 مساء  5الى

 أ.د. خالد الدامغ
 جامعة الملك سعود

يميةأعضاء الهيئة التعل ساعات10   
 هـ24/1/1438
 هـ25/1/1438

 برنامج يومين
 معهد تعليم اللغة
ت العربية للناطقا
 بغيرها

 24 اختبارات اللغة
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 بالمعهد اللغويات معمل
 من1.217 رقم
 صباحا الى10الساعه

 مساء1

 د. سهام الجريوي
 جامعة األميرة نورة

 ساعات9 أعضاء الهيئة التعليمية
 هـ1/1/1438
 هـ3/1/1438

17/1/1438 
 برنامج أيام 3

معهد تعليم اللغة 
العربية للناطقات 

 بغيرها

استخدام التعلم اإللكتروني في تعليم اللغة العربية 
 للناطقين بغيرها

25 

المجتمع كلية  
التدريب قاعة  

( 14, 618 , 1) 
1:30 –  8:30من  

 أ / نوال المالك
 عضو خارجي

 يميةالتعل الهيئة أعضاء
اإلدارية و  

 ساعات5
 األربعاء يوم
 هـ11/1/1438
م12/10/2016  

 كلية المجتمع دورة يوم
 

فيإعداد برنامج ثقافة المنظمة وزيادة الوالء الوظي  
26 

المجتمع كلية  
التدريب قاعة  

( 14, 618 , 1) 
1:30 –  8:30من  

 د/ نجوى حسن
 كلية المجتمع

 يميةالتعل الهيئة أعضاء
اإلدارية و  

 ساعات5
 هـ2/3/1438 الخميس يوم

م1/12/2016  

 يوم

 كلية المجتمع دورة
 

 فن االحتواء
27 

المجتمع كلية  
التدريب قاعة  

( 14, 618 , 1) 
1:30 –  8:30من  

 د/ منى حسين القحطاني
وكيلة التطوير والجودة  

المجتمعبكلية   

 يميةالتعل الهيئة أعضاء
اإلدارية و  

 ساعات5
 هـ9/3/1438 الخميس يوم

م8/12/2016  

 يوم

 كلية المجتمع دورة
 

 المهارات اإلدارية في القيادة النسائية
28 

المجتمع كلية  
التدريب قاعة  

( 14, 618 , 1) 
1:30 –  8:30من  

 د/ حصه جمعان الهاللي 
 أ.

 كلية اآلداب

 يميةالتعل الهيئة أعضاء
اإلدارية و  

 ساعات5
 األربعاء يوم
 هـ18/1/1438
م19/10/2016  

 يوم

 كلية المجتمع دورة
 

 فن إدارة األزمات
 

29 

المجتمع كلية  
التدريب قاعة  

( 14, 618 , 1) 
1:30 –  8:30من  

 أ / نوال المالك
 عضو خارجي

 يميةالتعل الهيئة أعضاء
اإلدارية و  

 ساعات5
 األربعاء يوم
 هـ25/1/1438
م26/10/2016  

 يوم

 كلية المجتمع ورشة
 

 المشاركة المجتمعية
30 

المجتمع كلية  
التدريب قاعة  

( 14, 618 , 1) 
1:30 –  8:30من  

 د/ منى حسين القحطاني
وكيلة التطوير والجودة  

 بكلية المجتمع

 يميةالتعل الهيئة أعضاء
اإلدارية و  

 ساعات5
 هـ2/2/1438 األربعاء يوم

م2/11/2016  

 يوم

 كلية المجتمع دورة
 

 إدارة الوقت من المنظور اإلسالمي واإلداري
31 

المجتمع كلية  
التدريب قاعة  

 د/ حصه جمعان الهاللي 
 أ.

 يميةالتعل الهيئة أعضاء
اإلدارية و  

 ساعات4
 هـ9/2/1438 األربعاء يوم

م9/11/2016  

 يوم
 كلية المجتمع دورة

 
 إدارة التغير والتطوير المؤسسي

32 
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( 14, 618 , 1) 
1:30 –  8:30من  

  كلية اآلداب

المجتمع كلية  
التدريب قاعة  

( 14, 618 , 1) 
1:30 –  8:30من  

 د/ نوره العيد
 كلية اآلداب

 يميةالتعل الهيئة أعضاء
اإلدارية و  

 ساعات4
 األربعاء يوم
 هـ23/2/1438
م23/11/2016  

 كلية المجتمع دورة يوم
 

 قوة الهدف
33 

دقاعة التدريب بالمعه  
2.418.25 رقم  

5-12من الساعة   

 د. جمعان القحطاني
 متقاعد من وزارة التعليم

يميةأعضاء الهيئة التعل ساعة15   
 هـ8/2/1438الثالثاء
 هـ9/2/1438االربعاء
 هـ10/2/1438الخميس

 برنامج ثالثة أيام
 معهد تعليم اللغة
ت العربية للناطقا
 بغيرها

 34 تصميم المواد التعليمية

دبالمعهقاعة التدريب   
2.418.25رقم   

 5-12من الساعة 

 أ.د. خالد الدامغ
 جامعة الملك سعود

يميةأعضاء الهيئة التعل ساعات10   
هـ24/1/1438 الثالثاء  
 هـ25/1/1438 االربعاء

 برنامج يومين
 معهد تعليم اللغة
ت العربية للناطقا
 بغيرها

 35 اختبارات اللغة

 معمل اللغويات بالمعهد
 1.206رقم 

 5-12الساعة من 

 د. سهام الجريوي
 جامعة األميرة نورة

 ساعات9 أعضاء الهيئة التعليمية
 هـ1/1/1438 االحد
 هـ3/1/1438 الثالثاء
 17/1/1438 الثالثاء

 برنامج ثالثة أيام
معهد تعليم اللغة 
العربية للناطقات 

 بغيرها

استخدام التعلم اإللكتروني في تعليم اللغة العربية 
 للناطقين بغيرها

36 

 كلية اآلداب
 د.نورة العجالن

 جامعة األميرة نورة

 أعضاء هيئة التدريس
طالبات الدراسات 

 العليا
 دورة يوم يحدد الحقا   -

ة مركز أبحاث كلي
 اآلداب

 37 مهارة الكتابة األكاديمية

 كلية اآلداب
 د.هيلة السهلي

 أستاذ التاريخ المشارك

 أعضاء هيئة التدريس
طالبات الدراسات 

 العليا
ة مركز أبحاث كلي دورة يوم يحدد الحقا   -

 اآلداب
 38 التعريف بمصطلحات النشر العلمي العالمي

 كلية اآلداب
 د.أسماء السويلم
 جامعة الملك سعود

 أعضاء هيئة التدريس
طالبات الدراسات 

 العليا
ة مركز أبحاث كلي دورة يوم يحدد الحقا   -

 اآلداب
في البحث العلمي اإلبتكاري رالتفكي  39 

 كلية اآلداب
 د.نورة العجالن

 جامعة األميرة نورة

 أعضاء هيئة التدريس
طالبات الدراسات 

 العليا
ة مركز أبحاث كلي ورشة عمل يوم يحدد الحقا   -

 اآلداب
علمياألبحاث البينية ودورها في تعزيز البحث ال  40 

 كلية اآلداب
 أ.د.نجاح القبالن
 أستاذ المكتبات

 أعضاء هيئة التدريس
طالبات الدراسات 

 العليا
ة مركز أبحاث كلي دورة يوم يحدد الحقا   -

 اآلداب
 41 تطوير مهاات البحث العلمي
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 لم يحدد بعد
 

 د.بسمة فودا
 

 االعضاء
 

ساعات8  
 

 لم يحدد بعد
 

 يومين
 

 ورشة
 

كلية التصاميم 
 والفنون

 

 
 تصميم العالمة التجارية

42 

 
 لم يحدد بعد

أبو عون أ.زينب  االعضاء 
 
ساعات 10  

 هـ8-9/3/1438
 م2016/  12/ 7-8

 يومين
 

 
 دورة

 
كلية التصاميم 

 والفنون
 

 43 كيف تصنع فيلما قصيرا

ساعات8 االعضاء أ.ضحى عنقاوي لم يحدد بعد  
 هـ7/3/1438
 م2016/  12/ 6

 يومين
 

 دورة
كلية التصاميم 

 44 علم التايبوجرافي تصميم المعرض والفنون

 قاعة 2.407
 عبدالرحمن سلوى. د

 مجاهد
طالبات التصميم 

 الداخلي
ساعات8  

 هـ21-22/3/1438
 م2016/ 20-21/12

 يومين
 

 ورشة
كلية التصاميم 

 45 مهارات الرسم اليدوي والفنون

نون كلية التصاميم والف
 صباحا  

 د.عائشة العيسى
نكلية التصاميم والفنو  

 التعليمية الهيئة
 واإلدارية

ساعات6  
 هـ22-23/3/1438
 م2016/  12/ 21-22

 يومين
 

 ورشة
كلية التصاميم 

حر)يدوي(لفن الخط ا والفنون  46 

نون كلية التصاميم والف
 صباحا  

 د.عائشة العيسى
نكلية التصاميم والفنو  

 التعليمية الهيئة
 واإلدارية

ساعات6  
 هـ1-2/3/1438
 م30-1/11-12/2016

 يومين
 

 دورة
كلية التصاميم 

 والفنون
 47 كيف أبدأ مشروعي الصغير

نون كلية التصاميم والف
 صباحا  

 د.ابتسام الزوم
نكلية التصاميم والفنو  

اإلدارية الهيئة ساعات6   
 هـ6-7/3/1438
 م5-6/12/2016

 يومين
 

 ورشة
كلية التصاميم 

 والفنون
 48 تنسيق األزهار

نونكلية التصاميم والف  
12-2  

 د.سوزان اليحي
نكلية التصاميم والفنو  

ساعات4 الهيئة التعليمية  
 هـ21-22/3/1438
 م2016/ 20-21/12

 يومين
 

 ورشة
كلية التصاميم 

 والفنون
 49 األنفوقرانفيك

2-9من   
 كلية التربية

 د/ رشا االغا
 الطفولة المبكرة

يميةالتعل الهيئة اعضاء ساعات5   
 هـ14/3/1438
 م13/12/2016

ودةفي ضوء معايير الجاساليب التقويم الجامعي  كلية التربية دورة يوم  50 

2- 9من   
 كلية التربية

 د/زينب بهنساوي
 الطفولة المبكرة

ساعات5 المرشدات األكاديميات  
 هـ22/2/1438
 م22/22/2016

 51 االرشاد األكاديمي خطوة بخطوة كلية التربية ورشة يوم

يميةالتعل الهيئة اعضاء د. امل القحطاني كلية التربية ساعات5   
 هـ9/2/1438
 م9/11/2016

 52 القصص الرقمية كلية التربية ورشة يوم

 
 كلية التربية

يميةالتعل الهيئة اعضاء د. حنان الزين ساعات5   
 هـ24/2/1438
 م24/11/2016

 53 االختبارات االلكترونية وتصحيحها كلية التربية ورشة يوم
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يميةالتعل الهيئة اعضاء د. مريم الفالح كلية التربية ساعات5   
 هـ7/3/1438
 م7/11/2016

 54 مهارات فن الحوار كلية التربية ورشة يوم

يميةالتعل الهيئة اعضاء د. امل الموزان كلية التربية ساعات5   55 الحوسبة السحابية كلية التربية ورشة يوم يتم تحديده الحقا   

ساعة16 الهيئة التعليمية د.سعود الضعيان مسائي أيام4 يتم تحديده الحقا     56 على الجغرافيا SPSSتطبيقات برنامج كلية اآلداب دورة 

ساعة20 الهيئة التعليمية د.عبد الفتاح صديق مسائي أيام5 يتم تحديده الحقا     57 دورة متقدمة في االستشعار كلية اآلداب دورة 

ساعة20 الهيئة التعليمية د.عبد الفتاح صديق مسائي أيام5 يتم تحديده الحقا    اآلدابكلية  دورة  االستشعار في مبتدئة دورة   58 

كلية الصحة وعلوم 
 التأهيل

 د.سحر عبد العاطي
 كلية الصحة

الهيئة التعليمية 
 واإلدارية

ساعات5 كلية الصحة  دورة يوم يتم تحديده الحقا   
 وعلوم التأهيل

 المؤينة االشعاعات اخطار على التعريف
منها الوقاية وطرق ومصادرها  

59 

وعلوم كلية الصحة 
 التأهيل

 د. ليلي الكيالني
الهيئة التعليمية 

 واإلدارية
ساعات5 كلية الصحة  دورة يوم يتم تحديده الحقا   

 وعلوم التأهيل
والتأهيل التعليم في المساعدة التقنيات  60 

كلية الصحة وعلوم 
 التأهيل

ساعات5 الهيئة التعليمية أ. هند قاسم الصحة كلية  دورة يوم يتم تحديده الحقا   
 وعلوم التأهيل

principles of qualitative analysis 61 

 د.سامنثا السميل كلية التمريض
الهيئة التعليمية 

 واإلدارية
ساعات 10 لطبيالتعليم المعزز بالتكنولوجيا في التعليم ا كلية التمريض ورشة يومين يتم تحديده الحقا     62 

 د.نهال عالم م1-ص9كلية العلوم 
التعليمية الهيئة 

ساعات 5 واإلدارية  63 أهمية المتابعة الطبية والتدريب عليها كلية العلوم دورة يوم هـ12/1/1438 

 كلية العلوم م1-ص8كلية العلوم 
الهيئة التعليمية 

ساعات 5 واإلدارية  64 المتابعة الطبية وكيفية قياس العالمات الحيوية كلية العلوم دورة يوم هـ6/1/1438 

-8:30العلوم كلية 
 م12:30

 د.رانيا سليمان
فنيات الهيئة التعليمية و
ساعات 10 المختبر هـ27/2/1438   65 طرق تحضيرات األنسجة معملية كلية العلوم دورة يومين 

-ص8:30كلية العلوم 
 م1:30

ساعات 8 الهيئة التعليمية أ.د. سهام العيسى هـ22/3/1438   66 البحثية للطالبات اختيارها وإدارتهاالمشاريع  كلية العلوم دورة ينيوم 
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-ص8:30 العلوم كلية
 م1:30

ساعات 5 الهيئة التعليمية د.أميره البدوي هـ9/2/1438   67 المراحل اإلحصائية في البحوث العلمية كلية العلوم دورة يوم 

-ص8:30 العلوم كلية
 م12:30

ساعات 9 الهيئة التعليمية د.سندس العزيز هـ12-13/3/1438   spss 68التحليل اإلحصائي باستخدام  كلية العلوم دورة أيام ثالثة 

ساعات3  د.جميلة الزهراني م12-ص9كلية العلوم  هـ7/3/1438   69 الحماية من االشعاع العلوم كلية ورشة يوم 

 300الدور األول قاعة
 مساء   12-2

 أريج القدير
 د.أزيب جابريل
 كلية الصيدلة

هـ7/3/1438 ساعتين الهيئة التعليمية  program Accreditation 70 كلية الصيدلة محاضرة يوم 

 300الدور األول قاعة
 مساء  9-2

 د.سلوى بكر
 كلية الطب

ساعات 10 الهيئة التعليمية هـ30/1/1438   Coure Specification 71 كلية الصيدلة ورشة يومين 

 300الدور األول قاعة
 د.سحر حافظ
 كلية الطب

ساعات6 الهيئة التعليمية  كلية الصيدلة ورشة يومين يتم تحديده الحقا   
Team-Based Learning in Pharmacy 

Education 
72 

 300الدور األول قاعة
 مساء  9-1

 سيرين شلبانة
 كلية الصيدلة

ساعات 8 الهيئة التعليمية هـ13-14/3/1438   How to develop Questionnaire 73 كلية الصيدلة ورشة يومين 

 300األول قاعةالدور 
 مساء  9-12

 مساء  11-2

 د.ثناء المصري
 كلية الصيدلة

ساعات 6 عامة هـ1-2/2/1438   74 ومتطلباته األكاديمي االعتماد كلية الصيدلة ورشة يومين 

 1.201قاعة
8:30-1:30 

 د.سامنثا السميل
الهيئة التعليمية 

ساعات10 واإلدارية  كلية التمريض ورشة يومين يتم تحديده الحقا   
 التعليم المعزز بالتكنزلوجيا في التعليم الطبي

Technology enhanced learning in 
medical education 

75 

 كلية اللغات
مةملك حلبي قسم الترج د. 12 - 8 ساعات8 إدارية   

اجازة بعد الثاني االسبوع  
السمستر منتصف  

م2016/ 27-28/11  
 دورة يومين

كلية اللغات 
 والترجمة

للسكرتاريةالفرنسية   76 

 كلية اللغات
 

 د. عفراء الشيبان
جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية

أعضاء هيئة إدارية 
 وتعليمية

ساعات12 العاشر األسبوع  أيام4   دورة 
كلية اللغات 
 والترجمة

ةاللغة االجنليزية يف حياتنا اليومي  77 

 كلية اللغات
 

 د.مها عبدالعزيز الشائع
كلية اآلداب/ قسم اللغة 

 ورشة يوم يتم تحديده الحقا   ثالث ساعات المرشدات األكاديميات
 اللغات كلية

 والترجمة
 78 احرتاف اإلرشاد األكادميي
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 العربية 

 كلية اإلدارة واألعمال
 أ. بسام العبيد

شركة المتداول العربي 
 وشركة يونيتكر

المهتمات بمجال 
االقتصاد واألسواق 

الطالبات المالية من 
 والموظفات

 يوم واحد يتم تحديده الحقا   ساعتين

 دورة
كلية اإلدارة 
 واألعمال

مطرق املتاجرة باألسواق املالية واألسه  79 

 كلية اإلدارة واألعمال
 د. عماد الصعيدي

 كلية اإلدارة واألعمال
أعضاء هيئة إدارية 

 وتعليمية
ساعات10  أربعة أيام يتم تحديده الحقا   

 دورة
 اإلدارة كلية

 واألعمال

األزمات  كيف ختططي ملالية أسرتك يف ظل
 املالية اليت تواجهيها

80 


