
+ الخطة التسويقية التدريبية بعمادة التطوير األكاديمي الصيف 
 2020-2019/هـ 1441-1440الفصل األول لعام 

 1الرسوم الشهادة الفئة املستهدفة املكان  الفرتة الزمنية التاريخ املدة املدرب الدورة التدريبية

 (الصيف) 1البروتوكوالت 
 مباركة.أ

 الدوسري 
يومين 

 ساعات10

ذي /6-7
 القعدة 

 صباحا10

 مساء 3إلى  

عمادة التطوير 
 األكاديمي

 عامة 
جامعة األميرة من شهادة 

 IBCT من نورة معتمدة
 
 ريال390

   5املدربين دورة تدريب 

 (الصيف)
Training of Trainer 

مباركة .أ
 الدوسري 

 أيامستة 

 ساعة 30  

ذي /24
 الحجة

 مساء   5إلى12
عمادة التطوير 

 األكاديمي
 املدربات

 واملعلمات 

شهادة معتمدة من 
املؤسسة العامة للتدريب 

 التقني واملنهي

  
 ريال1800

 الحقائبإعداد 

  2التدريبية  
 سمير بنتن.م

 ايام  3

 ساعة  15
 مركز األبحاث مساء5-12 محرم/4-6

املدربات 
 واملعلمات 

شهادة من جامعة األميرة 
 IBCT من نورة معتمدة

  
 ريال1888

  3التدوين البصري 
Sketchnotes   

مروة .ا
 الصبان

يومين 

 ساعات8

24-25  
 صفر/

 مساء   4إلى12
عمادة التطوير 

 األكاديمي
 عامة

شهادة من جامعة األميرة 
 IBCT من نورة معتمدة

 
 ريال280

Big Data 2 
أالء .د

 اللحيدان
 يومين

15-16  
 محرم/

 مساء12-3:30
عمادة التطوير 

 األكاديمي
   عامة

شهادة من جامعة األميرة 
 IBCT من نورة معتمدة

  
 ريال280

 إدارة األموال الشخصية 
 مباركة.أ

 الدوسري 
 يومين

 ساعات10  

2-3  

 صفر/

12:30-

 مساء5:30

عمادة التطوير 
 األكاديمي

   عامة
شهادة من جامعة األميرة 

 IBCT من نورة معتمدة
 ريال 390

 العمران  أريج.أ: عدادا

0118242450 



+ الخطة التسويقية التدريبية بعمادة التطوير األكاديمي الصيف 
 2020-2019/هـ 1441-1440الفصل األول لعام 

 1الرسوم الشهادة الفئة املستهدفة املكان  الفرتة الزمنية التاريخ املدة املدرب الدورة التدريبية

تقنية الواقع املعزز 

وكيفية تطبيقه في 

  4 مناهجنا الدراسية

 منيرة.أ

   الطرباق
 مساء5-1 صفر/2 ساعات  4

عمادة التطوير 
 األكاديمي

هيئة 

  التدريس

شهادة من جامعة 
األميرة نورة معتمدة 

 IBCTمن 

 ريال  300

 رسوم الشهادة+

 البريطانية 

 (اختياري )ريال 100

 2البروتوكوالت 
مباركة .أ

 الدوسري 
يومين 

 ساعات10

ربيع  /9-10
  األول 

 صباحا10

 مساء 3 -  

عمادة التطوير 
 األكاديمي

 عامة 
شهادة من جامعة 

األميرة نورة معتمدة 
 IBCTمن 

 
 ريال390

 6دورة تدريب املدربين 
Training of Trainer 

مباركة .أ
 الدوسري 

 ستة أيام 

 ساعة 30

ربيع  /27
 األول 

 مساء   12-5
عمادة التطوير 

 األكاديمي
املدربات 
 واملعلمات 

شهادة معتمدة من 
املؤسسة العامة 
للتدريب التقني 

 واملنهي

   
 ريال1800

إعداد الحقائب 

3 التدريبية   

مباركة .أ
 الدوسري 

 ايام 3

 ساعة  15  

ربيع  /6-8
 الثاني

 مركز األبحاث مساء12-5
املدربات 
 واملعلمات 

شهادة من جامعة 
األميرة نورة معتمدة 

 IBCTمن 

   
 ريال 1888

 إعداد الحقائب 

  4التدريبية  

مباركة .أ
 الدوسري 

 ايام 3

 ساعة  15  

 ربيع/20-22
 الثاني

 صباحا8:30

 مساء  1:30

عمادة التطوير 
 األكاديمي

 عامة
شهادة من جامعة 

األميرة نورة معتمدة 
 IBCTمن 

 
 ريال280

إعداد الحقائب 

    5التدريبية  

 مباركة.أ
 الدوسري 

 ايام 3
 ساعة  15  

ربيع /25-27
 الثاني

11-4 
 مساء  

عمادة التطوير 
 األكاديمي

 عامة 
شهادة من جامعة 

األميرة نورة معتمدة 
 IBCTمن 

   
 ريال280

 العمران  أريج.أ: عدادا

0118242450 


