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 الفئة المستهدفة المدرب وجهة عمله مكان وزمان التدريب
عدد 

 الساعات

عدد  تاريخه
 األيام

  نوعه
 م مسمى التدريب الكلية

 )دورة/ورشة( هـ م

 الحاسب علوم كلية
 والمعلومات

 د.حنان الشواف
مالتربية والتعلي وزارة  

 ةدارياال الهيئة
مسؤولي الجودة 
ومدراء ورؤساء 
ن الوحدات واألكاديميي
 المهتمين بالجودة

الحقا يحدد 10 ب كلية علوم الحاس دورة 2 
 والمعلومات

 
 نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي

1 

 الحاسب علوم كلية
 والمعلومات

 د.حنان الشواف
موزارة التربية والتعلي  

 الجودة مسؤولي
 ورؤساء ومدراء
 نواألكاديميي الوحدات

بالجودة المهتمين  

الحقا يحدد 10  بالحاس علوم كلية دورة 2 
 والمعلومات

 so9001دورة معايير األيزو
 نظام ادارة الجودة الشاملة

2 

 الحاسب علوم كلية
 والمعلومات

 أ.ريم القحطاني
كلية علوم الحاسب 

 والمعلومات

االدارية الهيئة االحق يحدد 10   بالحاس علوم كلية دورة 2 
 والمعلومات

 Ms wordبرنامج مايكروسفت وورد
3 

 كلية التربية
 وحدة التدريب

9-2  

التعليمية الهيئة د.هنية مرزا الحقا يحدد 5  اهين مستجدات التربية الخاصة الممارسات ذات البر كلية التربية دورة 1 
(2()1البحثية )  

EVIDENCE-BASED PRACTICS 
4 

التربية كلية  
التدريب وحدة  

9-2 

التعليمية الهيئة د.عالء ابوسكر الحقا يحدد 5   مبادئ السلوك التطبيقي كلية التربية دورة 1 
5 

التربية كلية  
التدريب وحدة  

9-2 

التعليمية الهيئة د.حصة الشايع االحق يحدد 5  عليمفي الت استخدام شبكة جوجل بلس االجتماعية كلية التربية دورة 1   
6 

التربية كلية  
التدريب وحدة  

9-2  

التعليمية الهيئة د.سعيدة اباهيمي االحق يحدد 5  التربية كلية دورة 1  ل دورة معلم لتربية الخاصة واضطرابات التواص 
 7 بين األطفال

التربية كلية  
التدريب وحدة  

9-2  

التعليمية الهيئة د.سعيدة ابراهيمي االحق يحدد 5  التربية كلية دورة 1  بحوث مساهمة العلوم المعرفية الحديثة في تطوير ال 
 في مجال التربية الخاصة
 مثال : علم النفس العصبي

8 
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التربية كلية  
التدريب وحدة  

9-2  

التعليمية الهيئة د.مها السليمان االحق يحدد 5  التربية كلية دورة 1  ات االختبارات و المقاييس في تشخيص صعوب 
 9 التعلم

الصيدليةكلية   
202قاعة 1الدور  

 د.أم كلثوم الكمالي
 كلية الصيدلة

التعليمية الهيئة االحق يحدد 5   نظام بالك بورد كلية الصيدلة دورة 1 
10 

 كلية الصيدلية
202قاعة 1الدور  

 د.تغريد شحاته
 جامعة الملك سعود

التعليمية الهيئة االحق يحدد 6   ملف التدريس كلية الصيدلة دورة 1 
11 

الصيدليةكلية   
202قاعة 1الدور  

شحاته تغريد.د  
سعود الملك جامعة  

التعليمية الهيئة االحق يحدد 6   االرشاد االكاديمي كلية الصيدلة دورة 1 
12 

 كلية الصيدلية
202قاعة 1الدور  

بكر سلوى.د  
الطب كلية  

االحق يحدد 2 عامة الدم الوراثية غزارة الطمث وارتباطها بامراض كلية الصيدلة محاضرة 1   
13 

 كلية الصيدلية
202قاعة 1الدور  

بكر سلوى.د  
الطب كلية  

االحق يحدد 4 عامة  الصحة العامة والتوازن البدني والنفسي كلية الصيدلة محاضرة 2 
14 

 كلية الصيدلية
202قاعة 1الدور  

بكر سلوى.د  
الطب كلية  

االحق يحدد 4 عامة الخطورة واألمان نقل الدم مابين كلية الصيدلة محاضرة 1   
15 

 كلية الصيدلية
202قاعة 1الدور  

حافظ سحر.د  
الطب كلية  

التعليمية الهيئة االحق يحدد 2   Teaching strategy (PBL) كلية الصيدلة محاضرة 1 
Becoming a small group facilitator 16 

 كلية الصيدلية
202قاعة 1الدور  

حافظ سحر.د  
الطب كلية  

التعليمية الهيئة االحق يحدد 3   Student assessment-Re-Thinking كلية الصيدلة محاضرة 1 
multiple choice questions 17 

 كلية الصيدلية
202قاعة 1الدور  

حافظ سحر.د  
الطب كلية  

التعليمية الهيئة االحق يحدد 3   Microteaching technique: A set of كلية الصيدلة محاضرة 1 
best practices 18 

حافظ سحر.د   
الطب كلية  

التعليمية الهيئة االحق يحدد 3   Bore marrow transplantation كلية الصيدلة محاضرة 1 
19 

 اللغة تعليم معهد
قاعة العربية  

2.418.25 

الزبيري شريفة.د  
التربية كلية  

االدارية الهيئة  اللغة تعليم معهد  1 15/1/1437 28/10/2015 5 
 العربية

 التفكير اإلبداعي
20 

 اللغة تعليم معهد
قاعة العربية  

 د.صالح السحيباني
 جامعة الملك سعود

التعليمية الهيئة  اللغة تعليم معهد  2 18/11  10 
 العربية

 استراتيجيات حديثة في تعليم العربية
21 
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2.418.25 

 اللغة تعليم معهد
قاعة العربية  

2.418.25 

 د.هداية هداية
 جامعة االمام

التعليمية الهيئة  اللغة تعليم معهد  2 8/1  10 
 العربية

ةالتعليم والتقييم وفق معايير وأسس أوربي  
22 

 اللغة تعليم معهد
قاعة العربية  

2.418.25 

 د.مها الحارثي
 كلية اللغات و الترجمة

التعليمية الهيئة  اللغة تعليم معهد  2 29/1  10 
 العربية

سدورة مكثفة في استخدام المدونات في التدري  
23 

 اللغة تعليم معهد
قاعة العربية  

2.418.25 

 د.محمد عبدالخالق
 جامعة الملك سعود

التعليمية الهيئة  اللغة تعليم معهد  2 6/2  10 
 العربية

ي األساليب الحديثة لتقويم تحصيل الطالب ف
 24 المهارات اللغوية

 اللغة تعليم معهد
معمل  العربية  

0.217 

 أ.روانا الشايع
 كلية اللغات

التعليمية الهيئة  اللغة تعليم معهد  2 13/10  3 
 العربية

 دورة تدريبية مكثفة على برنامج سناكو
25 

 منصور بن خالد. د.أ يحدد الحقا
 الدريس

سعود الملك جامعة  

 أعضاء
التعليمية الهيئة  

االحق يحدد 5  أبحاث مركز دورة 1 
اآلداب كلية  

المنطقية المغالطات  
26 

الحقا يحدد  ابراهيم بنت مديحة. د 
 السدحان

 أعضاء
التعليمية الهيئة  

االحق يحدد 8  أبحاث مركز دورة 2 
اآلداب كلية  

 النوازل مع التعامل في العلمي المنهج
 العقدية

27 

الحقا يحدد  بن الطاهر بنت شادية. د 
شقروش عبدهللا  

 أعضاء
 سمق التعليمية الهيئة

العربية اللغة  

االحق يحدد 5  أبحاث مركز دورة 1 
اآلداب كلية  

 وليةالتدا والنقد األدب في العلمية المناهج
 28 والحجاج

الحقا يحدد  قبالن بنت نجاح. د.أ 
 القبالن

فؤاد نهال. د  

 أعضاء
التعليمية الهيئة  

االحق يحدد 10  أبحاث مركز دورة 2 
اآلداب كلية  

وأدواتها العلمية البحوث إعداد  
29 

 معمل – اآلداب كلية
 الحاسب

العمري ايمان.أ  
سالم ذكرى. أ  

 أعضاء
 سمق التعليمية الهيئة

 الجغرافيا

االحق يحدد 5  أبحاث مركز دورة 1 
اآلداب كلية  

االولى المرحلة الرقمية المهارات  
Options of arc cataloge 30 
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 معمل – اآلداب كلية
 الحاسب

الحربي أسماء.أ  
العوفي صيته.أ  

 أعضاء
 سمق التعليمية الهيئة

 الجغرافيا

االحق يحدد 5  أبحاث مركز دورة 1 
اآلداب كلية  

الثانية المرحلة الرقمية المهارات  
Options of map 31 

الحقا يحدد  أ.د سعود العقيل 
عة عضو هيئة تدريس بجام

 اإلمام

 أعضاء
التعليمية الهيئة  

االحق يحدد 10  أبحاث مركز دورة 2 
اآلداب كلية  

ينبرمجيات  سعود العقيل لخدمة الباحث  
32 

الحقا يحدد  أ.رفيف محمود عابد 
مدربة معتمدة في معهد 

 الميادين

 أعضاء
التعليمية الهيئة  

االحق يحدد 10  ةكلي أبحاث مركز دورة 2 
 اآلداب

 اخراج البحوث بطريقة احترافية
33 

 أعضاء د . نجاح القبالني كلية اآلداب
التعليمية الهيئة  

االحق يحدد 5  إدارة المعرفة كلية اآلداب ورشة عمل 1 
34 

 أعضاء د . زكية العتيبي كلية اآلداب
التعليمية الهيئة  

االحق يحدد 5  استراتيجة التدريس الفعال كلية اآلداب ورشة عمل 1 
35 

 د. مها ال خشيل كلية االداب
 د. الجوهرة المنيع

 أعضاء
التعليمية الهيئة  

االحق يحدد 5  تحكيم األوراق العلمية في المؤتمرات كلية اآلداب ورشة عمل 1 
36 

 أعضاء م .أحمد عواد كلية االداب
التعليمية الهيئة  

االحق يحدد 32  االستشعار عن بعد كلية اآلداب ورشة عمل 5 
37 

 أعضاء صيته العوفي كلية االداب
التعليمية الهيئة  

االحق يحدد 21  38 التحليل المكاني Gis كلية اآلداب ورشة عمل 5 

 كلية العلوم
8:30-10:30  

 كيف تصلين للقمة كلية العلوم دورة 1 29/11/1436 5 جميع الفئات د.ريم العجالن
39 

 كلية العلوم
8:30-10:30  

القيادات وكل من  د.ريم العجالن
ترغب ممارسة العمل 
 القيادي أو االشرافي
 بمهنية واحترافية

 القيادة البارعة كلية العلوم دورة 1 21/12/1436 5
40 

 كلية العلوم
8:30-10:30  

عالم د.نهال  المرآة الحامل ومراحل تكوين الجنين كلية العلوم دورة 1 23/12/1436 5 جميع الفئات 
41 

 كلية العلوم
8:30-10:30  

عالم نهال.د  التطبيق العملي لإلنعاش القلبي كلية العلوم دورة 1 30/12/1436 5 جميع الفئات 
42 
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 كلية العلوم
8:30-10:30  

نغموشي سهيلة.د ة بهانباتات الزينة المنزلية وطرق العناي كلية العلوم دورة 1 13/1/1437 4 جميع الفئات   
43 

 كلية العلوم
8:30-10:30  

العتيبي شروق.أ  اصنعي عطرك بنفسك كلية العلوم ورشة عمل 1 2/1/1437 5 جميع الفئات 
44 

 كلية العلوم
8:30-10:30  

 أعضاء د.شريف خليل
التعليمية الهيئة  

 ماثيماتيكا كلية العلوم دورة 2 يحدد الحقا 10
45 

 د ابتسام عدنان بخش كلية  الطلب البشري
 الباطنية –استاذ مساعد 

 وتخثر الدم .

االدارية الهيئة  
التعليمية الهيئة  

كلية الطب  محاضرة 1 يحدد الحقاً     )    فصل األول ( 2
 البشري

حبوب منع العمل وخطر الجلطات 
  الوريدية  لدى النساء

الطلب البشريكلية    د ابتسام عدنان بخش 
 الباطنية –استاذ مساعد 

 وتخثر الدم .

االدارية الهيئة  
التعليمية الهيئة  

ريالبش الطب كلية محاضرة 1 يحدد الحقاً     )    فصل األول ( 2  مرض ضغط الدم 
 

 د. عبير سالم الشهراني كلية  الطلب البشري
طب  –استاذ مساعد 
 االسرة

االدارية الهيئة  
التعليمية الهيئة  

ريالبش الطب كلية محاضرة 1 يحدد الحقاً     )    فصل األول ( 2  نقص فتمين )د( وهشاشة العظام 
 

د. ايمان سليمان السيد  كلية  الطلب البشري
 سليمان

استاذ مساعد في الطب 
 البشري

االدارية الهيئة  
التعليمية الهيئة  

األول (يحدد الحقاً     )    فصل  4 ريالبش الطب كلية دورة 1   األحتراق النفسي المهني 

 

كلية الصحة وعلوم 
 التاهيل

التعليمية الهيئة د. زيزي ابراهيم 1:30 -8من  5  كلية الصحة  دورة 1 
 وعلوم التأهيل

 النشر العلمي والدولي
 

كلية الصحة وعلوم 
 التاهيل

التعليمية الهيئة د. ايمان مرتضى 1:30-8من  5  كلية الصحة  ورشة عمل 1 
 وعلوم التأهيل

1. Bioethics in dealing 

with human subjects 

a- Patients 

b- Research 
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 Subjects 
 

 
كلية الصحة وعلوم 

 التاهيل
الصحة كلية  دورة 1 يحدد الحقاً  5 الهيئة  التعليمية د. ايمان مرتضى

 وعلوم التأهيل
1. Epidemiological 

study designs 

 

 

يمية اعضاء الهيئة التعل أ.الهنوف كدسة كلية المجتمع
 واالدارية

هـ12/2/1437 4  قانون الجذب كلية المجتمع دورة 1 
 

 د/هيلة القصير كلية المجتمع
 د/حصة الشمري

يميةاعضاء الهيئة التعل هـ6/2/1437 4   كيفية إعداد البحث العلمي كلية المجتمع دورة 1 
 

يمية اعضاء الهيئة التعل د/هيلة القصير كلية المجتمع
 واالدارية

هـ24/12/1436اً  4  فن التعامل في ضوء السنة النبوية كلية المجتمع دورة 1 
 

يمية اعضاء الهيئة التعل أ . الهنوف كد سه كلية المجتمع
 واالدارية

هـ20/1/1437 4  متطلبات مصفوفة التعلم كلية المجتمع دورة 1 
 

         
 


