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هـ17/7/1439( بتاريخ   5آخر تحديث رقم )   
 وضحى الحارثي

مكان وزمان 
 التدريب

 عدد الساعات الفئة المستهدفة المدرب وجهة عمله
 تاريخه

 عدد األيام
  نوعه

 الكلية
 م مسمى التدريب

 )دورة/ورشة( هـ م

 كلية اللغات

  12-10من 

 أ/ علياء الصالح

اللغات جامعة االميرة كلية 

 نورة

الهيئة التعليمية 

 والطالبات
2 18/6/1439  Talk like ted 1تحدث مثل تيد  كلية اللغات ورشة يوم واحد 

 كلية اللغات

 

 د/حصة ابالعال

كلية اللغات جامعة االميرة 

 تورة

 الهيئة التعليمية
 يوم واحد يحدد الحقا 4 

 كلية اللغات دورة
لتحليل البيانات  Nvivoدورة استخدام برنامج 

 الكيفية في ابحاث اللغويات
2 

ية اللغاتلك  

 

الباحثات للماجستير  أ.د أمل االنور 

والدكتوراة وطالبات 

 املستويات العليا

3 
هـ6/1439/  5  

هـ6/6/1439  

 كلية اللغات دورة يومين

 3 إعداد الرسالة العلمية: من النظرية الى التطبيق

السعدنيد/ مروة  كلية اللغات  

كلية اللغات جامعة االميرة 

ورة  ن  

املعيدات حديثات 

 التخرج 

3 

 يوم واحد يحدد الحقا

 كلية اللغات دورة

 4 استراتيجيات في تدريس الترجمة واعداد اختباراتها 

 كلية اللغات

  2:30الى  9:30

 د/ مها الحارثي 

 كلية اللغات 

 5 اعضاء الهيئة التعليمية 
هـ5/1439/ 14 واحد يوم   

 Exploring academic English using Corpus كلية اللغات دورة

tools 
5 

 قاعة التدريب

كلية التصاميم 

 والفنون 

د. عائشة عبد الجبار 

 العيس ى

 كلية التصاميم والفنون 

التعليمية اعضاء هيئة 

 واالدارية

6 

هـ1439/ 6/ 12-13  

كلية التصاميم  ورشة يومين

 6 فن التذهيب والفنون 

كلية التصاميم 

 والفنون 

 د. سوزان محمد اليحيى 

 كلية التصاميم والفنون 

 3 اعضاء الهيئة االدارية
هـ15/5/1439  

كلية التصاميم  ورشة يوم واحد

 والفنون 
 7 مهارات االرشفة االلكترونية 

كلية التصاميم 

 والفنون 

د.غادة عبد العزيز بن 

 دهيم

 قسم تصميم املنتجات

 التعليميةاعضاء هيئة 

 واالدارية

6 

هـ 7/1439/ 1-2-3  يومين 

كلية التصاميم  دورة

 8 فن االكسسوارات اليدوية والفنون 
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هـ17/7/1439( بتاريخ   5آخر تحديث رقم )   
 وضحى الحارثي

كلية التصاميم 

 والفنون 

د.غادة عبد العزيز بن 

 دهيم

 قسم تصميم املنتجات

التعليمية اعضاء هيئة 

 واالدارية

6 

هـ5/1439/ 12-13-14  

ايام 3 كلية التصاميم  دورة 

 9 تصميم املجوهرات للمبتدئين  والفنون 

كلية التصاميم 

 والفنون 

 د. منى سامي محمد حسين

 قسم الفنون البصرية

لتعليمية اعضاء هيئة ا  

 
هـ5-6-7/5/1439 15 ايام 3   

كلية التصاميم  دورة

 والفنون 
 10 التشريح الفني

كلية التصاميم 

 والفنون 

 د.اماني فهمي

 قسم الفنون البصرية

  التعليميةاعضاء هيئة 
هـ 25/6/1439 2  ورشة يوم واحد 

كلية التصاميم 

 والفنون 
 11 الرسوم السريعة 

كلية التصاميم 

 والفنون 

 مروة محمد املصري 

 قسم الفنون البصرية

  التعليميةاعضاء هيئة 
هـ20-21-22/8/1439 9 ايام 3   دورة 

كلية التصاميم 

 والفنون 
 12 النحت بالسلك

كلية التصاميم 

 والفنون 

 د.سيما كناكري 

 قسم الفنون البصرية 

التعليميةاعضاء هيئة   
هـ23-24-25/6/1439 12 ايام 3   دورة 

كلية التصاميم 

 والفنون 
ديواني(-ثلث-الخط العربي) نسخ   

 د.منى جعفر عمر محمد كلية االدارة واالعمال
طالبات كلية االدارة 

 واالعمال
م2018/فبراير/11 3  كلية االدارة ورشة يوم واحد 

 واالعمال

كيفية اعداد مقترحات بحوث التخرج ضمن رؤية 

2030اململكة   
13 

 د.منى جعفر عمر محمد كلية االدارة واالعمال
اعضاء الهيئة التعليمية 

 بكلية االدارة واالعمال 
م2018/فبراير/25 3 كلية االدارة  ورشة يوم واحد 

 واالعمال

متطلبات الحصول على االعتماد االكاديمي ودور 

 عضو هيئة التدريس في ذلك
14 

 كلية االدارة واالعمال
 د. هند العفيصان 

 االستاذة/ نوف النفيسة

اعضاء الهيئة التعليمية 

 في قسم االقتصاد
هـ22/7/1439  كلية االدارة  ورشة يوم واحد 

 واالعمال

تحليل البيانات والبرمجيات اإلحصائية باستخدام 

  sataبرنامج 
15 

 كلية الطب البشري 

م( 1 – 10 ) 

 د. مروة رضا توفيق 

بمشاركة طالبات لم يتم 

 تحديد اسماءهم بعد

جميع منسوبي جامعة 

 –االميرة نورة) اداري 

طالبات(-تعليمي  

2 
28  /2/2018  

هـ12/6/1439  
كلية الطب  دورة يوم واحد

 البشري

 زيادة الوعي حول الفحص املبكر لسرطان القولون 

كيفية -املستهدفة للفحص الفئة-)أعراضه

عرض فيديوهات(–التحضير   

16 

 كلية الطب البشري 

م( 12 – 10 ) 

 د. مروة رضا توفيق 

 

جميع منسوبي جامعة 

 –االميرة نورة) اداري 

طالبات(-تعليمي  

2 
م19/3/2018  

هـ2/7/1439  
كلية الطب  دورة يوم واحد

 البشري

 القولون العصبي)متالزمة االمعاء املتهيجة(

الغذاء -طرق التشخيص-االعراض-)االسباب

 الصحي(

17 

جميع منسوبي جامعة  د. ايمان زاهر كلية الطب البشري  م29/4/2018 5 كلية الطب  ورشة يوم واحد   18 الرضاعة الطبيعية )االستثمار الذهبي(
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هـ17/7/1439( بتاريخ   5آخر تحديث رقم )   
 وضحى الحارثي

م( 3 – 9 استاذ مساعد واستشارية  (

 طب االسرة

 –االميرة نورة) اداري 

طالبات-تعليمي  

تصحيح مفاهيم(–اساسيات -)اهميتها البشري  

 كلية التربية
 2.308 :ق

 الدور الثاني
 الزمن :

8:30 – 12:30 

بنت عبدهللا  د. شريفة
 الزبيري

أستاذ مشارك قسم التربية 
 الخاصة

 مراجع ومدرب للجودة

 4 أعضاء الهيئة التعليمية
 

31 /1 /2018 
 األربعاء

 19 اتصياغة مخرجات التعلم للبرنامج والمقرر التربيةكلية  دورة  يوم واحد

 كلية التربية
 2.308 :ق

 الدور الثاني
 الزمن :

8:30 – 12:30 

بنت عبدهللا  د. شريفة
 الزبيري

أستاذ مشارك قسم التربية 
 الخاصة

 مراجع ومدرب للجودة

 5 أعضاء الهيئة التعليمية
18 /6  /1439 

 الثالثاء

 يوم واحد

 20 بناء االختبارات التحصيلية كلية التربية دورة 

 كلية التربية
 -ص 9من الساعة 
ظ 1  

كلية –د/ مضاوي الشعالن 
ادارة وتخطيط–التربية   

 ه12/6/1439 5 القيادات+ هيئة التدريس
 يوم واحد

 21 الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية كلية التربية ورشة

 كلية التربية
 -ص 9من الساعة 
ظ 1  

كلية  -د/ فوزية الشمري
ادارة وتخطيط –التربية   

 ه5/6/1439 5 اعضاء الهيئة االدارية
 يوم واحد

 22 تنمية مهارات التخطيط كلية التربية ورشة

كلية التربية من 
ظ 1 -ص 9الساعة   

 

كلية  -د/ فوزية الشمري
ادارة وتخطيط –التربية   

اعضاء الهيئة االدارية 
 والتعليمية

 ه4/7/1439 5
 يوم واحد

 23 االهداف وترتيب االولويات كلية التربية ورشة

 كلية التربية
 -ص 9من الساعة 
 ظ 1

كلية  -د/ فوزية الشمري
 ادارة وتخطيط –التربية 

 ه19/6/1439 5 القيادات والهيئة التعليمية
 يوم واحد

 كلية التربية ورشة
العدالة التنظيمية وعالقتها بالروح المعنوية 

 لألعضاء
24 

 كلية التربية
9-1  

 أ.نوره ابوهالل
 قسم تقنيات التعليم

اعضاء الهيئة التعليمية 
 واإلدارية

 يحدد الحقا   4
 يوم واحد

 25 اإلنفوجرافيك كلية التربية ورشة

 كلية التربية
9-1  

 د/ ريم الكريديس
 قسم علم النفس

 4 أعضاء الهيئة التعليمية
 يحدد الحقا  

 يوم واحد
 26 تصميم المقرر كلية التربية ورشة

 كلية التربية
 

 د/ رقية العتيق
 3 الهيئة التعليمية

 هـ 28/5/1439
 يوم واحد

 27 كيفية اعداد جدول المواصفات كلية التربية  دورة 

قاعدة التدريب  هـ4/3/1439-3  4 الهيئة التعليمية د/ شريفة الزبيري   ورشة يومين 
معهد اللغة 
العربية 

 28 توصيف البرنامج
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هـ17/7/1439( بتاريخ   5آخر تحديث رقم )   
 وضحى الحارثي

 بمعهد اللغة العربية

3,830 

 للناطقات بغيرها كلية التربية

قاعدة التدريب بمعهد 

 اللغة العربية

3,830 

 د/هيام العوفي

 كلية التربية

 الهيئة التعليمية
هـ17/3/1439 2  دورة يوم 

معهد اللغة 
العربية 

 للناطقات بغيرها

استخدام التعلم االلكتروني في تعليم اللغة 

بغيرهاالعربية للناطقات   
29 

قاعدة التدريب 

 بمعهد اللغة العربية

3,830 

 د/ صالح السحيباني

 جامعة االمام محمد

 الهيئة التعليمية

 دورة يومين االسبوع الثاني عشر 10
معهد اللغة 
العربية 

 للناطقات بغيرها

 30 تصميم واعداد املحتوى 

كلية املجتمع قاعة 

 التدريب رقم

(1،618،14)  

  1:00الى  9:00من 

 د/ هيلة القصير 

 استاذ بكلية اآلداب

 الهيئة التعليمية
4  

 هـ26/6/1439
 
 

 31 بناء الفرق البحثية كلية المجتمع دورة يوم واحد

 د/ نوال املالك

 

 4 تعليمي + اداري 
 32 مؤشرات االداء الوظيفي كلية المجتمع دورة يوم واحد هـ3/6/1439

 أ/ نجالء الهليل

محاضر بكلية التصاميم 

 والفنون 

 4 تعليمي + اداري 

 33 التفكير النقدي كلية المجتمع دورة يوم واحد هـ29/5/1439

 أ/ ابرار الشهوان

 محاضر بكلية املجتمع

 4 الهيئة التعليمية
 34 كيفية ربط االنشطة بنواتج التعلم املقرر  كلية المجتمع دورة يوم واحد هـ24/6/1439

عمادة شؤون 

 املكتبات

العزيز  أ/ أمل بنت عبد

 الحسين

 معهد االدارة العامة

 5 اعضاء الهيئة االدارية

هـ1439/ 6/  20  

 دورة يوم واحد
عمادة شؤون 

 المكتبات
 35 تصنيف املطبوعات الحكومية 

عمادة شؤون 

 املكتبات

 د/ مريم مقرن الربيع

 

 5 اعضاء الهيئة االدارية
هـ1439/ 5/  22  

عمادة شؤون  دورة يوم واحد
تجذب الباحثين ملكتبتككيف  المكتبات  36 

عمادة شؤون 

 املكتبات
 أ/ ريما بنت سالم الوادعي

 5 اعضاء الهيئة االدارية
 يحدد الحقا  

عمادة شؤون  دورة يوم واحد
 المكتبات

التحويل من النمطية الى االبداع في العمل 

 باملكتبات
37 
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هـ17/7/1439( بتاريخ   5آخر تحديث رقم )   
 وضحى الحارثي

عمادة شؤون 

 املكتبات
 د.هند بنت علي لبان

 جامعة االمام محمد

 5 اعضاء الهيئة االدارية
 يومين يحدد الحقا  

عمادة شؤون  دورة
 المكتبات

 
  الفهرسة املوضوعية

عمادة شؤون 

 املكتبات

 د.هند بنت علي لبان

 جامعة االمام محمد

 5 اعضاء الهيئة االدارية
 يومين يحدد الحقا  

عمادة شؤون  دورة
 38 مصطلحات املكتبات باللغة االنجليزية المكتبات

شؤون  عمادة

 املكتبات

د.هدى بنت عبد هللا العبد 

 العالي

 جامعة االميرة نورة

 اعضاء الهيئة االدارية

 يوم واحد يحدد الحقا   3

عمادة شؤون  دورة
كيف تحل مشاكل التوثيق في ظل تدفق  المكتبات

 املعلومات
39 

عمادة شؤون 

 املكتبات

 أ/ جميلة الشهري 

 جامعة االميرة نورة

االداريةاعضاء الهيئة   
ايام 3 يحدد الحقا   9  

عمادة شؤون  دورة
 40 اخصائي املعلومات في عصر التطور التقني المكتبات

عمادة شؤون 

 املكتبات

 أ/ نورة بنت حمس العتيبي

 جامعة االميرة نورة

 اعضاء الهيئة االدارية
 يومين يحدد الحقا   6

عمادة شؤون  دورة
 41 األرشفة االلكترونية المكتبات

شؤون  عمادة

 املكتبات

 أ/ نورة بنت حمس العتيبي

 جامعة االميرة نورة

 اعضاء الهيئة االدارية
 يوم واحد يحدد الحقا   4

عمادة شؤون  دورة
 42 مهارات أخصائي املعلومات المكتبات

9 - 12  د/ محاسن احمد 
الهيئة االدارية والهيئة 

 التعليمية
م2/2018/ 15 3  كلية التمريض دورة يوم واحد 

االستعماالت الطبية لعسل النحل -محاضرة  

Medicinal Uses of Bee Honey 
43 

 كلية الصيدلة 

الدور االرض ي قاعة 

202 

 د/ مها الضبيعي

 )التصاميم والفنون(

أعضاء الهيئة التعليمية 

هـ8/5/1439-7 8 والطالبات   photoshop 44 كلية الصيدلة ورشة يومين 

كلية الصيدلة الدور 

300 االول قاعة  

 د/ امل ابو قمر

 كلية الصيدلة

 اعضاء الهيئة التعليمية
هـ2/6/1439 6  The basics of writing scientific research 45 كلية الصيدلة محاضرة يوم واحد 

كلية الصيدلة الدور 

300االول قاعة   
 أ/ بدرية العسكر

 الهيئة االدارية 
هـ5-6/5/1439 8 تعليمي فيديو  كلية الصيدلة ورشة يومين   46 

كلية الصيدلة الدور  ه5/7/1439-4-3 12 الهيئة االدارية أ/ بدرية العسكر أيام  3  مقدمة في   Microsoft Excel كلية الصيدلة  ورشة    47 
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هـ17/7/1439( بتاريخ   5آخر تحديث رقم )   
 وضحى الحارثي

300االول قاعة   

كلية الخدمة 

 االجتماعية

 د/ ظالل مداح

 الخدمة االجتماعية

 املتعاونات
ساعات 3   

 
كلية الخدمة  ورشة يوم واحد يحدد الحقا

 االجتماعية
 48 مهارات االشراف في التدريب امليداني

كلية الخدمة 

 االجتماعية

د/فاطمة -د/هند الجنهي

 فؤاد

 كلية الخدمة االجتماعية

 املتعاونات

ساعات 3 م14/2/2018  كلية الخدمة  ورشة يوم واحد 
 االجتماعية

 49 مهارات إدارة املحاضر

كلية الخدمة 

 االجتماعية

محمد العتيبيد/نوف   

 الخدمة االجتماعية

 املتعاونات
ساعات 3   

 
كلية الخدمة  دورة يوم واحد يحدد الحقا

 االجتماعية
 50 العالقات املهنية في العملية التعليمية

كلية الخدمة 

 االجتماعية

 د/نوف محمد العتيبي

 الخدمة االجتماعية

 للطالبات
ساعات 3   

 
الخدمة  كلية دورة يوم واحد يحدد الحقا

 االجتماعية
 51 اضرار املخدرات 

 معمل رقم 

2،211 

كلية الخدمة 

 االجتماعية

 د/ جيهان رمضان

 كلية الخدمة االجتماعية

 اعضاء الهيئة التعليمية

ساعات 3 م19/2/2018  كلية الخدمة  دورة يوم واحد 
 االجتماعية

 52 تصميم االختبارات االلكترونية

 معمل رقم 

2،211 

الخدمة  كلية

 االجتماعية

 د/ جيهان رمضان

 كلية الخدمة االجتماعية

 طالبات مشروع التخرج

ساعات 3 م28/1/2018  كلية الخدمة  دورة يوم واحد 
 االجتماعية

 53 االخطاء الشائعة في البحوث العلمية

كلية الخدمة 

 االجتماعية

 د/ جيهان رمضان

 كلية الخدمة االجتماعية

 املتعاقدات واملتعاونات
هـ3/6/1439  كلية الخدمة  دورة يوم واحد 

 االجتماعية
 54 تفعيل املقررات االلكترونية

كلية الخدمة 

 االجتماعية
 د/ محاسن شمو

املبتعثات بكلية الخدمة 

 االجتماعية
ساعات 10 هـ20/21/5/1439  كلية الخدمة  ورشة عمل يومين 

 االجتماعية
 55 كيفية كتابة خطة البحث باللغة االنجليزية

1,505,3قاعة   

  12-9الساعة 

 د/دعاء نصار 

كلية علوم الحاسب 

 الهيئة اإلدارية 
ساعات 4 هـ3/7/1439  كلية علوم  ورشة يوم واحد 

الحاسب 

ابدئي مشروعك وصممي موقعك على االنترنت 

 بدون برمجة
56 
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هـ17/7/1439( بتاريخ   5آخر تحديث رقم )   
 وضحى الحارثي

 والمعلومات واملعلومات

1,505,3قاعة   

  12-9الساعة 

 د/دعاء نصار 

كلية علوم الحاسب 

 واملعلومات

 الهيئة اإلدارية 

ساعات 4 هـ17/7/1439   ورشة يوم واحد 
كلية علوم 
الحاسب 
 والمعلومات

 one not   57 تنظيم االعمال باستخدام 

1 -9من الساعة   د/نهال عالم 
اعضاء الهيئة االدارية 

ساعات 10 والتعليمية والطالبات هـ7/1439/ 18-19   دورة يومين 
كلية علوم 
الحاسب 
 والمعلومات

التعرف على الرعاية االولية الفورية بالوسائل 

 املتاحة للحاالت
58 

1,505,3قاعة   

  1-9الساعة 
 د/نهال عالم

اعضاء الهيئة االدارية 

ساعات 5 والتعليمية والطالبات هـ7/1439/ 24   دورة يوم واحد 
كلية علوم 
الحاسب 
 والمعلومات

 59 فن الحوار التفاعلي اإلبداعي في التعليم

1,505,3قاعة   

  1-9الساعة 
 د/ نجوان عبد السميع 

 اعضاء الهيئة االدارية 
ساعات 5  دورة يوم واحد لم يحدد 

كلية علوم 
الحاسب 
 والمعلومات

 pnu mailالتعامل مع ادوات البريد االلكتروني 

box 
60 

1,505,3قاعة   

  1-9الساعة 
 د/ مريم حجوني

 اعضاء الهيئة االدارية 
ساعات 5 هـ20/6/1439   دورة يوم واحد 

كلية علوم 
الحاسب 
 والمعلومات

 61 استخدام برنامج مايكروسوفت وورد مبتدئ

الى9من الساعة   أ/خلود باسلم 
 a6معلمات الروضة 

ساعات 10 هـ7/1439/  9-11   دورة يومين 
كلية علوم 
الحاسب 
 والمعلومات

دورة تدريبية وورد مبتدئ ومتقدم) ملعلمات 

 الروضة (
62 

السنة التأسيسية 

 للكليات الصحية

2,517قاعة   

كلية –د/ سناء حوامدة 

 التمريض

الطالبات واعضاء هيئة 

التدريس والباحثات 

وطالبات الدراسات 

 العليا

ساعات 3  يحدد الحقا 

 يوم واحد

السنة التأسيسية  ورشة
 للكليات الصحية

اجراءات اخالقيات البحث العلمي في جامعة 

عبد الرحمناالميرة نورة بنت   
63 

السنة التأسيسية 

 للكليات الصحية

2,517قاعة   

 أ/ خلود باسلم

 كلية الحاسب االلي

اعضاء الهيئة التعليمية 

ساعات 3 واالدارية  يحدد الحقا 

 ورشة يوم واحد
السنة التأسيسية 
 للكليات الصحية

 64 االستفادة الكاملة من ادوات البريد االلكتروني

السنة التأسيسية  الطالبات واعضاء هيئة  أ/ منيرة الحمادي  ساعات 3 السنة التأسيسية  ورشة يوم واحد يحدد الحقا   65 مهارات العروض التقديمية العلمية
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هـ17/7/1439( بتاريخ   5آخر تحديث رقم )   
 وضحى الحارثي

 للكليات الصحية

2,517قاعة   

 Scientific presentation skills للكليات الصحية التدريس كلية العلوم

السنة التأسيسية 

 للكليات الصحية

2,517قاعة   

 أ/ ديمة املطوع

 ومجموعة من الطالبات

الطالبات وأعضاء الهيئة 

ساعات 3 االدارية والتعليمية  يحدد الحقا 

 ورشة يوم واحد
السنة التأسيسية 
 للكليات الصحية

 66 التغذية العالجية

السنة التأسيسية 

 للكليات الصحية

2,517قاعة   

 د/ امل ابو قمر 

 كلية الصيدلة

الهيئة الطالبات واعضاء 

ساعات 3 االدارية والتعليمية  يحدد الحقا 

 ورشة يوم واحد
السنة التأسيسية 
 للكليات الصحية

 67 االستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

 كلية العلوم

1:30الى  8:30  
 د/ نهال عالم

اعضاء الهيئة التعليمية 

 واالدارية
ساعات 5 هـ19/6/1439  لالمراض املعديةالرعاية الذاتية  كلية العلوم دورة    68 

 كلية العلوم

1:30الى  8:30  
 د/ نهال عالم

اعضاء الهيئة التعليمية 

 واالدارية
ساعات 5 هـ12/6/1439   69 التدريب العملي على اعطاء الحقن املختلفة كلية العلوم دورة  

 كلية العلوم

1:30الى  8:30  
 د/ ايمان الحميض ي

 اعضاء الهيئة التعليمية 
ساعات 5 الغاء الدورةتم    كلية العلوم ورشة عمل   

التدريب على تصوير الجل بعد فصل الحمض 

 النووي
70 

 كلية العلوم

1الى  9  
 أ/ هيفاء املصيول 

 اعضاء الهيئة التعليمية 
ساعات 8 هـ8/1439/ 1-2   71 مقدمة في البرمجة باستخدام برنامج ماتالب كلية العلوم ورشة عمل  

 كلية العلوم

12:30الى  8:30  
 د/ ليلى الفريحي

اعضاء الهيئة التعليمية 

 واالدارية
ساعات  5 هـ4/6/1439   72 اعداد ملف االنجاز املنهي)البوتفوليو( كلية العلوم دورة  

 كلية العلوم

12:30الى  8:30  
 د/ ليلى الفريحي

 اعضاء الهيئة التعليمية 
ساعات  5 هـ17/7/1439   73 تصميم املقرر  كلية العلوم دورة  

 كلية العلوم

1:30الى  8:30  
 د/ رفاه املير

 فنيات املختبر
ساعات  5 هـ15/7/1439   74 جرد املعامل  كلية العلوم ورشة عمل  

 كلية العلوم

1:30الى  8:30  
 د/ رفاه املير

اعضاء الهيئة التعليمية 

 واالدارية
ساعات  5 هـ 23/6/1439   75 تغيير نمط الحياة كلية العلوم دورة  
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هـ17/7/1439( بتاريخ   5آخر تحديث رقم )   
 وضحى الحارثي

 
اآلداب كلية  

 أ د/ نوال الحلوة

 د/ عائدة بصلة

اعضاء هيئة التدريس 

 والدراسات العليا 
ساعات 10   

 
 76 تحليل الخطاب اإلشهاري  كلية اآلداب دورة يومين يحدد الحقا

ساعات 10 اعضاء هيئة التدريس  د/ زكية السائح كلية اآلداب   
 
 77 تحليل الجمل والنصوص بالصناديق واملشجر كلية اآلداب دورة يومين يحدد الحقا

ساعات 5 اعضاء هيئة التدريس  د/ زكية السائح كلية اآلداب   
 
 78 العلوم الصوتية كلية اآلداب دورة يوم واحد يحدد الحقا

 كلية اآلداب
 د/ نوال الفالج

 د/ رائدة املالكي

 اعضاء هيئة التدريس 
ساعات 5   

 
اآلداب كلية دورة يوم واحد يحدد الحقا  79 نظرية املجاالت الداللية وتطبيقاتها 

 كلية اآلداب
 د/ جواهر اللحيدان

 

 اعضاء هيئة التدريس

 والهيئة االدارية 
ساعة 20   

 
ايام 5 يحدد الحقا  كلية اآلداب دورة 

 map viewerالتدريب على برنامج 

 رسم خرائط نظم املعلومات
80 

 كلية اآلداب
 د/ منى الغامدي

 

التدريساعضاء هيئة   

 والهيئة االدارية 
ساعة 20   

 
 كلية اآلداب دورة يومين يحدد الحقا

 google earthبرنامج التدريب على 

 خرائط
81 

 كلية اآلداب
 د/ ريم السويلم

 

 اعضاء الهيئة التعليمية 
ساعات 8   

 
 82 صياغة وقياس نواتج التعلم  كلية اآلداب دورة يومين يحدد الحقا

 كلية اآلداب
السويلمد/ ريم   

 

 اعضاء الهيئة التعليمية 
ساعات 8   

 
 83 مؤشرات األداء كلية اآلداب دورة يومين يحدد الحقا

 كلية اآلداب
 د/ آسيا نقلي

 

 اعضاء الهيئة التعليمية 
ساعات 5   

 
 كلية اآلداب دورة يوم واحد يحدد الحقا

دور االستاذ الجامعي في تحقيق متطلبات االعتماد 

 االكاديمي
84 

اآلداب كلية  
 د/ زكية العتيبي

 

 اعضاء الهيئة التعليمية 
ساعات 4   

 
 85 التعلم الهجين كلية اآلداب دورة يوم واحد يحدد الحقا

 كلية اآلداب
 د/ حنان الحارثي

 

 اعضاء الهيئة اإلدارية 
ساعات 4   

 
 86 نحو كتابة وظيفية صحيحة كلية اآلداب دورة يوم واحد يحدد الحقا

         87 


