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 عدد الساعات الفئة المستهدفة المدرب وجهة عمله مكان وزمان التدريب
عدد  تاريخه

 األيام

  نوعه
 الكلية

 م مسمى التدريب
 )دورة/ورشة( هـ م

وليت الخذمت 

 الاحخماعيت)صباحي (

 د. خصت اإلاعىذ

 وليت الخذمت الاحخماعيت
ظاعاث 5 اعظاء الهيئت ؤلاداسيت هـ3/8/8338   دوسة 8 

وليت الخذمت 

 الاحخماعيت
 4 حعشفي على بىصلت الشخصيت

وليت الخذمت 

 الاحخماعيت

 د.ششيفت الضبير

 وليت التربيت
ظاعاث 5 اعظاء الهيئت الخعليميت هـ8/6/8338   دوسة 8 

وليت الخذمت 

 الاحخماعيت
الخذسيغ ) الخذسيغ اإلاميز (جىىيع   5 

وليت الخذمت 

 الاحخماعيت

د.ظعىد بً ضخيان 

 الطخيان

 حامعت اإلالً ظعىد

ظاعاث 5 اعظاء الهيئت الخعليميت  
هـ85/6/8338  

م83/3/7187  
 دوسة 8

وليت الخذمت 

 الاحخماعيت
 1 مىهجيت العلميت وحىدة اإلاخشحاث

CMBA 
Asso. Prof. Dr. 

Sarminah Samad 

Head of depatments, 

Lecturers, students 
Hours3 7187  April 86 8 Curse 

وليت ؤلاداسة 

 وألاعماٌ

Innovation Leadership and Blue Ocean 

strategy 

 

7 

 وليت ؤلاداسة والاعماٌ
د. عماد الصعيذي/وليت 

 الاداسة والاعماٌ
 دوسة 3 الفصل الذساس ي الشاوي 81 الهيئت الخعليميت والاداسيت

ؤلاداسة  وليت

 والاعماٌ

فً اعذاد ميزاهيت الاظشة بىجاح في ظل الاصماث 

 الاكخصادًت الشاهىت
1 

 وليت ؤلاداسة والاعماٌ
 أ/مضهت عىض الىفيعي

 وليت الاداسة والاعماٌ

اللياداث والهيئت 

 الخعليميت والاداسيت
 وسشت 6 الفصل الذساس ي الشاوي 3

وليت ؤلاداسة 

 والاعماٌ
الجامعاث الشيادة والابخياس في  9 

 وليت ؤلاداسة والاعماٌ
د. عماد الصعيذي/وليت 

 الاداسة والاعماٌ
 دوسة 3 الفصل الذساس ي الشاوي 81 الهيئت الخعليميت والاداسيت

وليت ؤلاداسة 

 والاعماٌ

فً اعذاد ودساظت الجذوي الاكخصادًت للمشاسيع 

 الصغيرة

 

61 

 وليت ؤلاداسة والاعماٌ
د. عماد الصعيذي/وليت 

 الاداسة والاعماٌ
 دورة 3 الفصل الذساس ي الشاوي 81 الهيئت الخعليميت والاداسيت

وليت ؤلاداسة 

 والاعماٌ
 66 مفاجيذ الىجاح في اداسة اإلاشاسيع الصغيرة
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مىصعت على خمعت 

اظابيع بمعذٌ 

 ًىم/الاظبىع

ظاعاث/لليىم( 3)  

 

 

 

 

م. سبى)مدمذ علي( 

صالح مداطش مخعاون 

كعم الخصميم  –

 الذاخلي

اظخارة وميعلت ملشس 

 جصميم الازار

 

 

 

8-ملترح  

طالباث وليت الخصاميم 

 والفىىن اإلاهخماث

)طالباث الخصميم 

 الذاخلي غير مشمىالث(

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

78/ هـ8338/حمادي الاٌو  

78/ هـ8338/حمادي الاٌو  

هـ8338/حمادي الشاوي/5  

هـ8338/حمادي الشاوي/87  

هـ8338الشاوي//حمادي 89  

 دورة 5
وليت الخصاميم 

 والفىىن 
 61 جصميم الازار

وليت الخصاميم 

 والفىىن 

8-ملترح  

( 7311-9331)العبذ

 31صباخا ًخخللها 

دكيلت اظتراخت 

 صالة الظهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-ملترح  

طالباث كعم الخصميم 

الخطت  -الذاخلي

 اللذًمت)الخشيجاث(

اللىاحي لم ًذسظً 

 اإلالشس 
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عمادة الخطىيش 

 والخذسيب

7-ملترح  

-3331)الخميغ 

(معاء ًخخللها 8311

دكيلت اظتراخت  31

 صالة اإلاغشب

 

3-ملترح  

دوسة لخذمت اإلاجخمع 

 للمهخماث مً اإلاجخمع

 

89/ هـ8338/حمادي الاٌو  

76/ هـ8338/حمادي الاٌو  

هـ8338/حمادي الشاوي/3  

هـ8338/حمادي الشاوي/81  

هـ8338/حمادي الشاوي/87  

     

حامعت الاميرة هىسة 

 وليت آلاداب

 أ. اظشاء فشدوط

مداطشة في حامعت 

 الاميرة هىسة

ظاعاث 3-3 طالباث  دورة يوم غير مدذد 

وليت الخصاميم 

والفىىن كعم 

الخصميم 

 الذاخلي

Con and design creative process 

 الفىشة الخصميميت
64 

حامعت الاميرة هىسة 

 وليت آلاداب

 أ. اظشاء فشدوط

مداطشة في حامعت 

 الاميرة هىسة

 طالباث
 7ول ًىم 

 ظاعت
 ورشة يومان غير مدذد

وليت الخصاميم 

والفىىن كعم 

الخصميم 

 الذاخلي

العىاصش  الخلليذًت اإلاعماسيت في اإلاششق العشبي 

 الخعشف عليها وهيفيت جىظيفها
63 

 غير مدذد

 أ خىين العىفي

مداطشة ومصممت ازار 

 ومىخجاث

ٌ سباث -ظيذاث  -مىاص

 معلماث
 دورة 6 غير مدذد 7

وليت الخصاميم 

 والفىىن 
 65 هيف جخخاسيً ازار بيخً )حاهض او جفصيل(
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 الجامعت/ صباحي
 مالن البرواث

 حامعت الاميرة هىسة

هىاة الخصميم 

 والخلىيت
3  ٌ  ورشة يوم شهش حمادي الاو

وليت الخصاميم 

 والفىىن 
 61 اظاظياث بشهامج الفىجىشىب

صباحيالجامعت/   
 مالن البرواث

 حامعت الاميرة هىسة
ٌ  3 هىاة الخصميم  ورشة يوم شهش حمادي الاو

وليت الخصاميم 

 والفىىن 
خىس   67 اظاظياث بشهامج الاليعتًر

-7وليت التربيت كاعت )

9)  

7.318 

 أ د هىاٌ الشاجح

كعم اإلاىاهج وطشق 

 الخذسيغ

 5 اعظاء الهيئت الخعليميت
85/7 /8338  

م87/3/7187  
 وليت التربيت دورة يوم

مهاساث اظخخذام كىاعذ اإلاعلىماث في هخابت 

 البدىر العلميت
61 

-8وليت التربيت كاعت )

9)  

7.318 

 أ د اهخصاس اإلالشن 

كعم اإلاىاهج وطشق 

 الخذسيغ

 اعظاء هيئت الخذسيغ

 طالباث
3 

هـ88/8/8338  

م7/5/7187  
 69 اهخاج فيذًى حعليمي )اهمي( وليت التربيت ورشة يوم

-7التربيت كاعت ) وليت

9)  

7.318 

 د سشا الاغا

كعم اإلاىاهج وطشق 

 الخذسيغ

 5 اعظاء الهيئت الخعليميت
هـ88/8/8338  

م83/5/7187  
 وليت التربيت دورة يوم

 mat 4اظخخذام هظام الفىسماث 

 في الخذسيغ الجامعي
11 

-87وليت التربيت كاعت )

9)  

7.318 

 د ظميرة الشهشي 

 كعم اصٌى التربيت
هـ88/5/8338 3 الطالباث  16 اظغ خل مشىالث الخياة وليت التربيت دورة يوم 

-87وليت التربيت كاعت )

9)  

7.318 

 د ظميرة الشهشي 

 كعم اصٌى التربيت
هـ88/6/8338 3 الطالباث  11 التربيت الخىافعيت وليت التربيت دورة يوم 

-8وليت التربيت كاعت )

9)  

7.318 

 أ امل اللدطاوي

 كعم جلىياث الخعليم
 3 اعظاء الهيئت الخعليميت

هـ87/8/8338  

م8/5/7187  
 14 اللصص الشكميت وليت التربيت ورشة يوم
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 9-7وليت التربيت كاعت 

7.318  

 د/ عىىد الخمذ

 وليت آلاداب
 5 اعظاء الهيئت الخعليميت

31/5/8338  - 

م77/7/7187  
 15 بىاء وجطىيش الخطط والبرامج الذساظيت وليت التربيت دورة يوم

87-9مً   

عمادة اللبٌى 

 والدسجيل

اماوي  –بعمت مطبلاوي 

 العماعيل
 3 اإلاششذاث الاوادًمياث

 ملعم على 
ً
 3ًدذد الخلا

 اًام
 دورة 6

عمادة اللبٌى 

 والدسجيل
 11 جلييم الشهادة على هظام باهش

87-9مً   

عمادة اللبٌى 

 والدسجيل

اماوي  –بعمت مطبلاوي 

 العماعيل
 3 اإلاششذاث الاوادًمياث

 ملعم على  ًدذد
ً
 3الخلا

 اًام
 دورة 6

عمادة اللبٌى 

 والدسجيل
 17 باهش

وليت آلاداب الذوس 

 الاسض ي

1.918 

 د هىاٌ ابشاهيم الخلىة

 وليت آلاداب

اعظاء الهيئت الخعليميت 

 والاداسيت
 11 بىاء فشق العمل وليت آلاداب ورشة 6 - 7

وليت آلاداب الذوس 

 الاسض ي

1.918 

 د هىذ العليمان

آلادابوليت   
 19 عذة اإلاذكم اللغىي  وليت آلاداب دورة 6 - 3 اعظاء هيئت الخذسيغ

وليت آلاداب الذوس 

 الاسض ي

1.918 

 د ليلى الذخيل

 وليت آلاداب
 41 ادبياث الخىاصل الاحخماعي وليت آلاداب ورشة 6 - 3 اعظاء هيئت الخذسيغ

وليت آلاداب الذوس 

 الاسض ي

1.918 

 د ليلى الذخيل

 وليت آلاداب
 وليت آلاداب ورشة 6 - 3 اعظاء هيئت الخذسيغ

 كىاعذ اإلاعلىماث
[ 

 
46 

ًىمين في  ًدذد الخلا 73 اعظاء هيئت الخذسيغ أ صيخت العىفي كعم الجغشافيا (8هظم اإلاعلىماث الجغشافيت) وليت آلاداب دوسة  41 
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718كاعت   الاظبىع 

 كعم الجغشافيا

718كاعت   
 ًدذد الخلا 87 اعظاء هيئت الخذسيغ أ صيخت العىفي

ًىمين في 

 الاظبىع
(7هظم اإلاعلىماث الجغشافيت) وليت آلاداب دوسة  44 

 كعم الجغشافيا

718كاعت   

رهشي ظالمأ   

 أ افىان التروي

 أ اًمان العمشي 

 ًدذد الخلا 36 اعظاء هيئت الخذسيغ

6 

ظاعاث 

 اظبىعيا

 43 الخدليل اإلاياوي وليت آلاداب دوسة

 كعم الجغشافيا

718كاعت   
عبذ الفخاح صذًمد   ًدذد الخلا 86 اعظاء هيئت الخذسيغ 

اسبع اًام 

في 

الاظبىع 

الخامغ 

عشش مً 

الفصل 

 الشاوي

(8الاظدشعاس عً بعذ ) وليت آلاداب دوسة  45 

الصخت وعلىم 

 الخأهيل

 د ليلى صيذ الىيالوي

 الصخت وعلىم الخأهيل

اعظاء الهيئت 

 الخعليميت
 دورة 6 ًدذد الخلا 3

وليت الصخت 

 وعلىم الخأهيل

الخصميم الىمىرجي للملشساث الالىتروهيت في 

 اليلياث الصخيت
41 

الصخت وعلىم 

 الخأهيل

 د ههى فىشي 

 الصخت وعلىم الخأهيل

اعظاء الهيئت 

 الخعليميت
7187ماًى  83 3  ورشة 6 

وليت الصخت 

 وعلىم الخأهيل
Management of lymphedema 47 

الصخت وعلىم 

 الخأهيل

ابشاهيمد حغشيذ   

 حامعت اإلالً ظعىد

اعظاء الهيئت 

 الخعليميت
 ورشة 6 ًدذد الخلا 3

وليت الصخت 

 وعلىم الخأهيل
 41 اعذاد ومخابعت الخطط الخىفيزًت

الصخت وعلىم 

 الخأهيل

 د حغشيذ ابشاهيم

 حامعت اإلالً ظعىد

اعظاء الهيئت 

 الخعليميت
 ورشة 6 ًدذد الخلا 3

وليت الصخت 

 وعلىم الخأهيل
الذساظت الزاجيتهخابت   49 
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مشهض الابدار 

 الىاعذة

 د مضهت الىفيعي

 حامعت اإلالً ظعىد

اعظاء هيئت الخذسيغ 

 ومً في خىمهم
هـ78/3/8338   دورة يوم 

مشهض الابدار 

 الىاعذة
 31 اإلالىيت الفىشيت في البيئت الشكميت

مشهض الابدار 

 الىاعذة

 أ د الجىهشة الضامل

 حامعت اإلالً ظعىد

الخذسيغ اعظاء هيئت 

 ومً في خىمهم
هـ77/3/8338   دورة يوم 

مشهض الابدار 

 الىاعذة
 ISI 36العمل في الفشق البدشيت واليشش في 

 د مشيم حجىوي وليت علىم الخاظب 
اداسيت والهيئت 

 الخعليميت

ظاعاث 5  

8-8مً   

83/6/8338ٌ  

م83/3/7187  
 دورة يوم

وليت علىم 

 الخاظب
7181 حذاٌو الالىتروهيت اهعل مبخذي  31 

 د مشيم حجىوي وليت علىم الخاظب 
اداسيت والهيئت 

 الخعليميت

ظاعاث5  

8-8مً   

86/6/8338ٌ  

م85/3/7187  
 دورة يوم

وليت علىم 

 الخاظب
7181حذاٌو الالىتروهيت اهعل مخلذم   34 

وحعليميت اداسيت أ سيم اللدطاوي وليت علىم الخاظب   
ظاعاث 81  

8-8مً   

78-77/8/8338ٌ  

م87-88/5/7187  

 

 دورة يومين
وليت علىم 

 الخاظب
 33 بشهامج ميىشوظىفذ ووسد

وحعليميت اداسيت د دعاء هصاس وليت علىم الخاظب   
ظاعاث 3  

87-8مً   

76/7/8338ٌ  

م73/3/7187  
 دورة يوم

وليت علىم 

 الخاظب
 On NOT 35جىظيم الاعماٌ باظخخذام 

 اداسيت  د دعاء هصاس وليت علىم الخاظب 
ظاعاث 3  

87-8مً   

88/8/8338ٌ  

م83/5/7187  
 دورة يوم

وليت علىم 

 الخاظب

ابذئي مششوعً وصممي مىكعً على الاهترهذ 

 بذون بشمجت
31 

معهذ  حعليم اللغت 

 العشبيت للىاطلاث بغيرها

ص وختى 81مً العاعت 

م8  

معمل اللغىياث سكم 

11787 

ظاعاث9 الهيئت الخعليميت د. منى الشصكان  8-3/6/8338ٌ ثالثة  
 ايام

 دورة

معهذ  حعليم اللغت 

العشبيت للىاطلاث 

 بغيرها

اظخخذام الخعلم ؤلالىترووي في حعليم اللغت العشبيت 

 للىاطلاث بغيرها 
37 



 

Princess Nourah bint Abdulrahman University  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

Vice Rectorate of Development and Quality   وكالة الجامعة للتطوير والجودة 

   Deanship of Development and Skills Enhancement  عمادة التطوير وتنمية المهارات 

Form No: 01450208-0001 01450208-0001 :رقم النموذج 

 

                
 هـ7341/7341من العام الثاني خطة التدريب السنوية لكليات وعمادات الجامعة للفصل الدراسي                   

 
 

 

 
 

هـ61/1/6341اخر تحديث بتاريخ   
                                                                                                                                                      وضحى الحارثي

معهذ  حعليم اللغت 

 العشبيت للىاطلاث بغيرها

م وختى 87مً العاعت 

م5  

كاعت الخذسيب سكم 

)7.388.75(  

ظاعت 85 الهيئت الخعليميت د. أظامت صوي  85-87/6/8338ٌ ثالثة  
 ايام

 دورة

معهذ  حعليم اللغت 

العشبيت للىاطلاث 

 بغيرها

 31 اخخباساث اللغت

معهذ  حعليم اللغت 

 العشبيت للىاطلاث بغيرها

م وختى 87مً العاعت 

م5  

كاعت الخذسيب سكم 

)7.388.75(  

ظاعت 85 الهيئت الخعليميت د. حمعان اللدطان  77_73/6/8338ٌ ثالثة  
 ايام

 دورة

معهذ  حعليم اللغت 

العشبيت للىاطلاث 

 بغيرها

 39 جصميم اإلاىاد الخعليميت

 وليت العلىم

-ص8331مً العاعت 

 م8331

هـ73/6/8338-73 ظاعاث 81 الهيئت الخعليميت د. خذًجت الخشبي  51 صساعت ألاوسجت  وليت العلىم دورة يومين 

 وليت العلىم

-ص8331مً العاعت 

 م8331

هـ85/6/8338 ظاعاث 5 الهيئت الخعليميت العبذالىشيمد. إًمان   وليت العلىم دورة يوم 

 vicamالىشف عً العمىم الفطشيت وجلذًش بالطشق 

 اإلاىاعيت باظخخذام حهاص 

 

 

56 

 وليت العلىم

-ص8331مً العاعت 

 م8331

هـ83/8/8338 ظاعاث 5 الهيئت الخعليميت د. سفعت العخيبي  51 ملذمت في اظخخذام بشهامج R وليت العلىم دورة يوم 

 وليت العلىم

-ص8331مً العاعت 

 م8331

هـ8/7/8338 ظاعاث 5 الهيئت الخعليميت د. هبيلت أبى غضالت  54 جصييفاث الـ ISI: Scopusآليت البدث في اإلاجاالث طمً  وليت العلىم دورة يوم 
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 وليت العلىم

-ص8331مً العاعت 

 م8331

الخعليميتالهيئت  د. أمير البذوي  هـ83/6/8338 ظاعاث 5   53 اخخباساث الفشطياث ؤلاخصائيت وليت العلىم دورة يوم 

 وليت العلىم

-ص8331مً العاعت 

 م8331

هـ7/6/8338 ظاعاث 5 الهيئت الخعليميت د. أمير البذوي   55 اإلاشاخل ؤلاخصائيت في البدىر العلميت  وليت العلىم دورة يوم 

 وليت العلىم

-ص8331مً العاعت 

 م8331

 51 الخذسيب العملي على إعطاء الخلً اإلاخخلفت وليت العلىم دورة يومان هـ7/6/8338-8 ظاعاث 81 حميع الفئاث د. نهاٌ عالم
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عمادة شؤون 

 اإلاىخباث

 د. والء فىصي خمذان

 حامعت الاميرة هىسة
  5 الهيئت ؤلاداسيت

ً
يوم  ًدذد الخلا

 واحد

 دورة
 57 8هظام ظمفىوي  اإلاىخباثشؤون 

عمادة شؤون 

 اإلاىخباث

 د. والء فىصي خمذان

 حامعت الاميرة هىسة

 الهيئت ؤلاداسيت
5 

 
ً
يوم  ًدذد الخلا

 واحد
 شؤون اإلاىخباث دورة

 51 7هظام ظمفىوي

عمادة شؤون 

 اإلاىخباث

 د. عائشت علي حجاصي 

 حامعت الاميرة هىسة

 الهيئت ؤلاداسيت
3 

 
ً
يوم  ًدذد الخلا

 واحد
 شؤون اإلاىخباث دورة

 59 فً الخعامل مع سواد اإلاىخباث

عمادة شؤون 

 اإلاىخباث

امل عبذ العضيض . أ

 الخعين

  5 الهيئت ؤلاداسيت
ً
يوم  ًدذد الخلا

 واحد
 شؤون اإلاىخباث دورة

 11 أمين اإلاىخبت الفعاٌ

عمادة شؤون 

 اإلاىخباث

امل عبذ العضيض . أ

 الخعين

  5 الهيئت ؤلاداسيت
ً
يوم  ًدذد الخلا

 واحد
 شؤون اإلاىخباث دورة

 16 إداسة اإلاىخباث

عمادة شؤون 

 اإلاىخباث

هىذ الغىامد.   

 حامعت الامام مدمذ

  5 الهيئت ؤلاداسيت
ً
 ًدذد الخلا

 يومين
 شؤون اإلاىخباث دورة

 11 جىفير خذماث اإلاعلىماث

عمادة شؤون 

 اإلاىخباث

هىذ الغىامد.   

 حامعت الامام مدمذ

 ًدذد  5 الهيئت ؤلاداسيت
ً
الخلا  

 يومين
 شؤون اإلاىخباث دورة

 14 جىميت مصادس اإلاعلىماث

 وليت اللغاث

8 -9مً   

 أ/ وشىة الذكاق

كعم -وليت اللغاث

 الترحمت

هـ77/7/8338  3 أعظاء هيئت الخذسيغ  

م89/3/7187  يوم 
 واحد

دورة+
ورشة 
 عمل

 وليت اللغاث
اظتراجيجياث الخعلم اليشط في جذسيغ اللغاث 

 الاحىبيت
13 

اللغاثوليت   

87الى  81مً   

 د. أظماء اإلاشصوقي

حامعت الاميرة هىسة-وليت اللغاث  
أعظاء الهيئت 

 الخعليميت

7 79/7/8338  

م76/3/7187  
يوم 
 واحد

أظاليب واظتراجيجياث خذًشت في جذسيغ  وليت اللغاث دورة

 الترحمت
15 
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 وليت اللغاث

87الى  9مً   

 د. مشوة الععذوي

حامعت -وليت اللغاث

هىسةالاميرة   

اإلاعيذاث خذًشاث 

 الخخشج

هـ8/8/8338 3  

م77/3/7187  يوم 

 وليت اللغاث دوسة
اظتراجيجياث في جذسيغ الترحمت واعذاد 

 اخخباساتها 
17 

 وليت اللغاث

61 - 61من   

ظماح داوود. أ  

حامعت -وليت اللغاث

 الاميرة هىسة

أعظاء الهيئت 

 الخعليميت

هـ88/8/8338 7  

م7/5/7187 يوم  
 واحد

 وليت اللغاث دورة

Translators Toolkit 11 

 وليت اللغاث

الى  9341من 
1341 

مها الخاسسيد.   

حامعت -وليت اللغاث

 الاميرة هىسة

أعظاء الهيئت 

 الخعليميت

هـ77/7/8338 5  

م73/3/7187 يوم  
 واحد

 وليت اللغاث دورة
في حمع البياهاث اللغىيت  Corpusدوسة 

 اظخخذام
19 

 وليت اللغاث

87 - 81مً   

 د. عبذ الخميذ عليىة

 حامعت الامام

اظاجزة الترحمت 

 واإلاهخمين

هـ73-76/7/8338 7  

م71-73/3/7187  
 يومان

 How to Translation: A Model for وليت اللغاث دورة

Grammaticizing the Discipline 
71 

 وليت اللغاث

88 -9مً   

 د.ظاسة الخمش ي

 حامعت الاميرة هىسة

هـ79/6/8338 3 الهيئت ؤلاداسيت  

م78/7/7187  
يوم 
 واحد

 وليت اللغاث دورة
 76 مهاساث الاجصاٌ الفعاٌ

 وليت اللغاث

8331 – 8331مً   

 د. فاطمت اللبيس ي

 حامعت الاميرة هىسة

اعظاء الهيئت 

 الخعليميت

هـ3/8/8338 5  

م31/3/7187  
يوم 
 واحد

 وليت اللغاث دورة
 71 التي ًلع فيها اإلاترحمألاخطاء 

 وليت اللغاث

8331الى  9331مً   

 د. اًمان الىفجان

 حامعت اإلالً ظعىد

أعظاء الهيئت 

 الخعليميت

هـ87-85/8/8338 8  

م8-88/5/7187  
 يومين

 وليت اللغاث دورة
 74 الاخصائي Rدوسة اظخخذام بشهامج 

 وليت اللغاث

87الى  9مً   

 د. خصت ابا العال

 حامعت الاميرة هىسة

أعظاء الهيئت 

 الخعليميت

هـ8/7/8338 3  

م 79/3/7187  
يوم 
 واحد

لخىظيم اإلاشاحع   zoteroدوسة اظخخذام  وليت اللغاث دورة

 العلميت
73 

أعظاء الهيئت  د. خصت ابا العال وليت اللغاث هـ85/7/8338 3 يوم   لخدليل البياهاث   nvivioدوسة اظخخذام  وليت اللغاث دورة 75 



 

Princess Nourah bint Abdulrahman University  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

Vice Rectorate of Development and Quality   وكالة الجامعة للتطوير والجودة 

   Deanship of Development and Skills Enhancement  عمادة التطوير وتنمية المهارات 

Form No: 01450208-0001 01450208-0001 :رقم النموذج 

 

                
 هـ7341/7341من العام الثاني خطة التدريب السنوية لكليات وعمادات الجامعة للفصل الدراسي                   

 
 

 

 
 

هـ61/1/6341اخر تحديث بتاريخ   
                                                                                                                                                      وضحى الحارثي

 8 الى 9مً  م87/3/7187 الخعليميت حامعت الاميرة هىسة   الىيفيت في ابدار اللغىياث واحد 

مشهض الابدار 

الىاعذة في البدىر 

الاحخماعيت ودساظاث 

 اإلاشأة

 أ.د. عبيذ العمشي 

 حامعت اإلالً ظعىد

اعظاء هيئت الخذسيغ 

 ومً في خىمهم

هـ8/7/8338   

م79/3/7187  
 

مشهض الابدار الىاعذة في  دورة

البدىر الاحخماعيت 

 ودساظاث اإلاشأة
 71 اللياط الاحخماعي

مشهض الابدار 

الىاعذة في البدىر 

الاحخماعيت ودساظاث 

 اإلاشأة

 أ.د. ظامي الذامغ

 حامعت اإلالً ظعىد

اعظاء هيئت الخذسيغ 

 ومً في خىمهم

هـ86/7/8338   

م83/3/7187  
 

مشهض الابدار الىاعذة في  دورة

البدىر الاحخماعيت 

 ودساظاث اإلاشأة
 77 الى كشاساثجدىيل ملترخاث الذساظاث 

معشح وليت آلاداب 

 ٌ  الذوس الاو

م 8311 –ص 9311  

د. هىسة بيذ عبذ هللا 

 العجالن

اظخار الجغشافيا 

الاكخصادًت بلعم 

 الجغشافيا

 اعظاء هيئت الخذسيغ

طالباث الذساظاث 

 العليا

ظاعاث 3 هـ89/5/8338   

 يوم

  ورشة

 

 71 واإلاامٌى الابدار اإلاشترهت بين الىاكع  مشهض ابدار وليت آلاداب

وليت الخصاميم 

 ٌ  والفىىن الذوس الاو

( 8.8781كاعت)  

ص 8331مً العاعه)

– 87331 )  

د. هيلت بيذ عبذ 

 الشخمً العهلي

اظخار الخاسيخ الاظالمي 

 اإلاشاسن بلعم الخاسيخ

 اعظاء هيئت الخذسيغ

طالباث الذساظاث 

 العليا

ظاعاث 3 هـ73/6/8338   

 يوم

  دورة

 

آلادابمشهض ابدار وليت   

 

 79 اليشش العلمي في اإلاجالث العاإلايت

معشح وليت آلاداب  ظاعاث 5 اعظاء هيئت الخذسيغ أ.د هىاٌ ابشاهيم الخلىة هـ79/6/8338   11 الفشق البدشيت مشهض ابدار وليت آلاداب ورشة يوم 
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  ٌ  الذوس الاو

م 8331 –ص 8331  

اظخار اللعاهياث بلعم 

 اللغت العشبيت

طالباث الذساظاث 

 العليا

 

وليت الخصاميم 

 ٌ  والفىىن الذوس الاو

( 8.8781كاعت)  

ص 8331مً العاعه)

– 88331  

أ.د اظماء بيذ ظليمان 

 العىيلم

اظخار العليذة 

واإلازاهب اإلاعاصشة 

 بجامعت اإلالً ظعىد

 اعظاء هيئت الخذسيغ

طالباث الذساظاث 

 العليا

ظاعاث 3 هـ73/7/8338   

 يوم

 مشهض ابدار وليت آلاداب دورة

 

 16 ملذماث مىهجيت لذسء الشبهاث

وليت الخصاميم 

 ٌ  والفىىن الذوس الاو

( 8.8781كاعت)  

ص 9311مً العاعه)

– 8311  

د. الجىهشة بيذ عبذ 

 الشخمً اإلاىيع

اظخار الخاسيخ الخذًث 

واإلاعاصش اإلاعاعذ بلعم 

 الخاسيخ

 اعظاء هيئت الخذسيغ

طالباث الذساظاث 

 العليا

ظاعاث 3 هـ86/7/8338   

 يوم

 مشهض ابدار وليت آلاداب دورة

 

 11 جدىيم الابدار العلميت

          

          


