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 الفئة المستهدفة المدرب وجهة عمله مكان وزمان التدريب
عدد 
 الساعات

عدد  تاريخه
 األيام

  نوعه
 الكلية

 م مسمى التدريب
 )دورة/ورشة( هـ م

 كلية اللغة والترجمة
ظهرا  1-صباحا  9  

الشيبان د.عفراء  
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

المهتمين بتعدد 
 المجاالت االكاديمية

ساعات12  
 هـ4/7/1437
 م11/4/2016

ثالثة 
 دورة أيام

كلية اللغات 
 والترجمة

 1 تطبيق النظريات الجنائية على النصوص االدبية

 كلية اللغة والترجمة 
ظهرا  2-صباحا  9  

 د.نورة عبدهللا
 كلية اللغات والترجمة

أستاذات اللغة 
ةاالنجليزية والترجم  

ساعات5  هـ12/6/1437 
 م21/3/2016

 يوم
 دورة

 اللغات كلية
 والترجمة

 2 اإلستماع والمحادثة لطالبات الترجمة

كلية التصاميم والفنون 
 0.801معمل 

 د/إلهام العبالني
استاذ مشارك بكلية 
 التصاميم والفنون

اعضاء الهيئة االدارية 
 والتعليمية

 ورشة يومين هـ8/4/1437-7 ساعات 6
كلية التصاميم 

 والفنون
 3 مكينتي صديقتي

 السنة عمادة
 التحضيرية

 م10-12

 أ/ إيمان السمهري
 عمادة السنة التحضيرية

الهيئتين  اعضاء
 والتعليمية االدارية

 هـ1437/ 5/ 23 ساعتان
 يوم

 ورشة
عمادة السنة 
 التحضيرية

 4 معايير االعتماد

الدور كلية الصيدلة 
 300األول قاعة

 د/سلوى بكر
 كلية الطب

 يحدد الحقا   ساعات 4 التعليمية الهيئة اعضاء
 يوم

 5 توصيف المقرر كلية الصيدلة محاضرة

كلية الصيدلة الدور 
 300األول قاعة

 د/حنان حليفة
 كلية الصيدلة

 يحدد الحقا   ساعات 4 عامة
 يوم

 6 مضادات األكسدة وصحة البشرة كلية الصيدلة دورة

كلية الصيدلة الدور 
 300األول قاعة

 د/ سحر حافظ
 كلية الطب

 يحدد الحقا   ساعتان التعليمية الهيئة اعضاء
 يوم

 كلية الصيدلة محاضرة
Teaching strategy(PBL): PROBLEM 

Based Learning 
7 

كلية الصيدلة الدور 
 300األول قاعة

 د/ سحر حافظ
 كلية الطب

 يحدد الحقا   ساعات 3 التعليمية الهيئة اعضاء
 يوم

 كلية الصيدلة محاضرة
Student assessment re-thinking 

choice questions 
8 

كلية الصيدلة الدور 
 300األول قاعة

 د/ سحر حافظ
 كلية الطب

 يحدد الحقا   ساعات 3 التعليمية الهيئة اعضاء
 يوم

 كلية الصيدلة محاضرة
Microteaching technique: A set of 

best practices 
9 

كلية الصيدلة الدور 
 300األول قاعة

 د/ سحر حافظ
 كلية الطب

 يحدد الحقا   ساعات 3 التعليمية الهيئة اعضاء
 يوم

 Bone marrow transplantation 10 كلية الصيدلة محاضرة

كلية الصيدلة الدور 
 300األول قاعة

 د/ تغريد شحاته
 جامعة الملك سعود

 يحدد الحقا   ساعات 5 التعليمية الهيئة اعضاء
 يوم

 Program Accreditation 11 كلية الصيدلة محاضرة
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 والفنون التصاميم كلية
 د/سوزان محمد اليحي
 كلية التصاميم والفنون

اعضاء الهيئة اإلدارية 
في كلية التصاميم 

 والفنون
 هـ15/4/1437 ساعات 5

 يوم
 دورة

 التصاميم كلية
 والفنون

 كيف تعدين استبيان باستخدام
google forms 

12 

 والفنون التصاميم كلية
 أ/جوليانا بصول

 كلية التصاميم والفنون

 التعليمية الهيئة اعضاء
 التصاميم كلية في

 والفنون
 يحدد الحقا   ساعات 9

ثالثة 
 أيام

 دورة
 التصاميم كلية

 والفنون
 13 الرسومات السريعة

 كلية التصاميم والفنون
 د. ريم وجدي

 والفنونكلية التصاميم 
أعضاء هيئة التدريس 
 من جميع األقسام

 يحدد الحقا   ساعات 9
ثالثة 
 أيام

 ورشة
كلية التصاميم 

 والفنون
 14 التصوير التشكيلي والطباعة

 كلية التصاميم والفنون
 د. ريم وجدي

 كلية التصاميم والفنون
أعضاء هيئة التدريس 
 من جميع األقسام

 يحدد الحقا   ساعات 9
ثالثة 
 أيام

 ورشة
كلية التصاميم 

 والفنون
 15 الرسوم التوضيحية كمكمالت بصرية للنص

 والفنون التصاميم كلية
 د. ريم وجدي

 كلية التصاميم والفنون
 الحقا   يحدد ساعات 9 التدريس هيئة أعضاء

ثالثة 
 أيام

 ورشة
كلية التصاميم 

 والفنون
 16 اللينة األرضية تقنية

كلية اللغة والترجمة 
ةاالنجليزيقسم اللغة   

 د.نورة عبدهللا
 كلية اللغات والترجمة

 اللغة أستاذات
ةوالترجم االنجليزية  

ساعات5  اللغات كلية دورة يوم هـ11/4/1437 
 والترجمة

 17 المهارات الشفوية للمترجم

 الطالبات شؤون عمادة
 2.104.0 قاعة

 أ.غادة ابو زيد
 الطالبات شؤون عمادة

موظفات عمادة شؤون 
 الطالبات

 هـ16/5/1437الخميس  -
 يوم

 دورة
عمادة شؤون 

 الطالبات
 18 االستعداد للتأهيل لالعتماد المؤسسي

 الطالبات شؤون عمادة
 2.104.0 قاعة

 أ.غادة ابو زيد
 الطالبات شؤون عمادة

موظفات عمادة شؤون 
 الطالبات

 هـ22/6/1437الخميس  -
 يوم

 دورة
عمادة شؤون 

 الطالبات
 19 المقارنات للمؤسساتقياس األداء وإجراء 

قاعة التدريب في 
 2.418.25المعهد

 د.نجوان حمدان
 كلية التربية

 هـ30/4/1437الثالثاء ساعات 5 التعليمية الهيئة اعضاء
 يوم

 دورة
معهد تعليم اللغة 
العربية للناطقات 

 بغيرها
 20 استخدام أساليب ووسائل التقييم البديلة في التدريس

 في التدريب قاعة
 2.418.25المعهد

 هـ9/5/1437-7الثالثاء ساعة15 التعليمية الهيئة اعضاء د/مراد ديوري
ثالثة 
 أيام

 دورة
معهد تعليم اللغة 
العربية للناطقات 

 بغيرها
 21 دمج التقنية في تدريس المهارات اللغوية

 1.206معمل 
 د/حنان الزين

 التربية كلية
 هـ23/4/1437الثالثاء  ساعات 5 التعليمية الهيئة اعضاء

 يوم
 ورشة

معهد تعليم اللغة 
العربية للناطقات 

 بغيرها

تصميم االختبارات اإللكترونية ونشرها عبر 
 الحوسبة السحابية

22 

 كلية اللغات والترجمة
 ظ12-ص8

 أ/نشوة الدقاق
 كلية اللغات والترجمة

 التعليمية الهيئة اعضاء
 واإلدارية

 جمادى األول ساعات 5
 يوم

 دورة
اللغات كلية 

 والترجمة
 23 االعتماد المؤسسي واالكاديمي
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 كلية اللغات والترجمة
9-12 

 أ/روز كلش
 كلية اللغات والترجمة

 التعليمية الهيئة اعضاء
 واإلدارية

 ساعات 6
 هـ20-21/6/1437
 م29-30/3/2016

 اللغات كلية دورة يومين
 والترجمة

 24 أخالقيات المترجم

والترجمة اللغة كلية   
9 ظهرا  2-صباحا    

الغدير نورة.د  
نورة األميرة جامعة  

 ساعات5 التعليمية الهيئة اعضاء
28/5/1437 
8/3/2016 

 اللغات كلية دورة يوم 
 والترجمة

 25 للمترجم الشفوية المهارات

 كلية اللغات والترجمة
 م1-ص8

 د/فاطمة القبيسي
 كلية اآلداب

 التعليمية الهيئة اعضاء
 واإلدارية

 ساعات 5
 هـ1437/ 26/5
 م6/3/2016

 يوم
 اللغات كلية دورة

 والترجمة
 26 التدقيق اللغوي

مركز أبحاث كلية 
 اآلداب

 د/فوز كردي
 جامعة الملك سعود

أعضاء هيئة التدريس 
بقسم الدراسات 

 اإلسالمية
 ساعات 5

 الخميس
 هـ14/7/1437

 يوم
مركز أبحاث كلية  دورة

 اآلداب
 27 الطاقة في البحث العلمي

كلية مركز أبحاث 
 اآلداب

 د/عفاف األنصاري
 جامعة الملك سعود

أعضاء هيئة التدريس 
بقسم الدراسات 

 اإلسالمية
 ساعات 5

 الثالثاء
 هـ20/6/1437

 يوم
مركز أبحاث كلية  دورة

 28 النشر العلمي في المجالت العالمية المتميزة اآلداب

مركز أبحاث كلية 
 اآلداب

 د/أسماء السويلم
 جامعة الملك سعود

هيئة التدريس  أعضاء
بقسم الدراسات 

 اإلسالمية
 هـ5/7/1437 الثالثاء ساعات 4

 يوم
مركز أبحاث كلية  دورة

 29 التفكير اإلبداعي في البحث العلمي اآلداب

مركز أبحاث كلية 
 اآلداب

 د/رقية المحارب
كلية اآلداب بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبد الرحمن

أعضاء هيئة التدريس 
بقسم الدراسات 

 اإلسالمية
 ساعات 5

 الخميس
 هـ9/5/1437

 يوم
مركز أبحاث كلية  دورة

 30 برنامج جوامع الكلم اآلداب

مركز أبحاث كلية 
 اآلداب

 د/دوش الدوسري
كلية اآلداب بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبد الرحمن

أعضاء هيئة التدريس 
بقسم الدراسات 

 اإلسالمية
 هـ22/6/1437 الخميس ساعات 4

 يوم
مركز أبحاث كلية  دورة

 31 التعالق النصي اآلداب

مركز أبحاث كلية 
 اآلداب

 د/رقية المحارب
كلية اآلداب بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبد الرحمن

أعضاء هيئة التدريس 
بقسم الدراسات 

 اإلسالمية
 يحدد الحقا ساعات 5

 يوم
مركز أبحاث كلية  دورة

 32 -نظرية التلقي –المناهج الحديثة لدراسة األدب  اآلداب

 كلية اإلدارة واألعمال
 د/منى حسب الرسول

 واألعمال اإلدارة كلية
 التعليمية الهيئة اعضاء

 واإلدارية
 دورة يومين يحدد الحقا ساعات10

كلية اإلدارة 
 واألعمال

حقوق المرأة العاملة في ضوء نظام الخدمة المدنية 
 ونظام العمل

33 

 كلية اإلدارة واألعمال
 أحمد د/هيام

 واألعمال اإلدارة كلية
 التعليمية الهيئة اعضاء

 واإلدارية
 يحدد الحقا ساعات 5

 يوم
 دورة

كلية اإلدارة 
 واألعمال

مقومات تحقيق الكفاءة اإلنتاجية وتعزيز الفعالية 
 الشخصية

34 
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ةكلية الخدمة االجتماعي  
 د/نوف الزير

 لتعريف العالمية الهيئة) 
 ( باإلسالم

يميةالتعل الهيئة اعضاء  يحدد الحقا ساعات 5 
 يوم

كلية الخدمة  دورة
 االجتماعية

 35 المسؤولية بناء واداء

ةكلية الخدمة االجتماعي  د/عبدهللا البهالل 
 جامعة الملك سعود

يميةالتعل الهيئة اعضاء  يحدد الحقا ساعات 5 
 يوم

كلية الخدمة  دورة
 36 الجريمة المعلوماتية المرتبطة بالمرأة مكافة االجتماعية

ةكلية الخدمة االجتماعي  د/حصة السند 
 االجتماعية الخدمة كلية

ةاإلداري الهيئة اعضاء  يحدد الحقا ساعات 5 
 يوم

كلية الخدمة  دورة
 37 تعرفي على بوصلة الشخصية االجتماعية

ةكلية الخدمة االجتماعي ةاإلداري الهيئة اعضاء أ/سحر آل تميم  كلية الخدمة  دورة يومين يحدد الحقا ساعات 5 
 38 الذكاء االجتماعي االجتماعية

ةكلية الخدمة االجتماعي يميةالتعل الهيئة اعضاء د/عبد هللا آل السيف   يحدد الحقا ساعات10 
 يوم

كلية الخدمة  دورة
 39 توظيف الطاقة االبداعية في البحث العلمي االجتماعية

ةاالجتماعيكلية الخدمة   أ.د/غادة الطريف 
 االجتماعية الخدمة كلية

يميةالتعل الهيئة اعضاء  يحدد الحقا ساعات 3 
 يوم

كلية الخدمة  ورشة
 40 توظيف النظرية في البحث العلمي االجتماعية

ةكلية الخدمة االجتماعي  أ.د/سعود الضحيان 
 جامعة الملك سعود

يميةالتعل الهيئة اعضاء  يحدد الحقا ساعات 5 
 يوم

كلية الخدمة  دورة
 41 تحديد حجم العينة االجتماعية

كلية علوم الحاسب 
 والمعلومات

 ا/ريم القحطاني
كلية علوم الحاسب 

 والمعلومات
ةاإلداري الهيئة اعضاء  دورة يومين يحدد الحقا ساعات10 

كلية علوم الحاسب 
 والمعلومات

 42 برنامج العروض التقديمية مايكروسوفت بوربوينت

كلية علوم الحاسب 
 والمعلومات

 د/آسيا النقلي
 كلية اآلداب

مديرات البرامج و 
منسقات الجودة و  
 اعضاء هيئة التدريس

 يحدد الحقا ساعات 5
 يوم

 دورة
كلية علوم الحاسب 

 والمعلومات
 43 متطلبات مصفوفة التعلم

كلية الصحة وعلوم 
1:30-8التأهيل  

 سالم الفت. د/
 

يميةالتعل الهيئة اعضاء  يحدد الحقا ساعات 5 
 يوم

 دورة
كلية الصحة 
 44 طرق تقييم الطالب وعلوم التأهيل

كلية الصحة وعلوم 
1:30-8التأهيل  

 إبراهيم تغريد د/
 

يميةالتعل الهيئة اعضاء  يحدد الحقا ساعات 5 
 يوم

 دورة
كلية الصحة 
 وعلوم التأهيل

الدراسة الجزء االخير من الدراسة الذاتية، مستندات 
 الذاتية

45 

كلية الصحة وعلوم 
1:30-8التأهيل  

 إبراهيم تغريد د/

يميةالتعل الهيئة اعضاء   يحدد الحقا ساعات 5 
 يوم

 ورشة
كلية الصحة 
 46 (3، 2) المؤسسي االعتماد معايير على التدريب وعلوم التأهيل



 

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   وتنمية المهاراتعمادة التطوير 

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

 

                
 هـ1436/1437من العام الثاني خطة التدريب السنوية لكليات وعمادات الجامعة للفصل الدراسي                   

 
 هـ14/7/1437الخميس  تم التحديث يوم

 

                   

كلية الصحة وعلوم 
1:30-8التأهيل  

 إبراهيم تغريد د/

يميةالتعل الهيئة اعضاء   يحدد الحقا ساعات 5 
 يوم

كلية الصحة  دورة
 47 (4) المؤسسي االعتماد معايير على التدريب وعلوم التأهيل

كلية الصحة وعلوم 
1:30-8التأهيل  

 إبراهيم تغريد د/

 
يميةالتعل الهيئة اعضاء  يحدد الحقا ساعات 5 

 يوم
كلية الصحة  دورة

 وعلوم التأهيل
 ،7 ،6 ،5) المؤسسي االعتماد معايير على التدريب

8) 
48 

كلية الصحة وعلوم 
1:30-8التأهيل  

 إبراهيم تغريد د/

 
يميةالتعل الهيئة اعضاء كلية الصحة  دورة يوم يحدد الحقا ساعات 5 

 وعلوم التأهيل
 ،10 ،9) المؤسسي االعتماد معايير على التدريب

11) 
49 

كلية الصحة وعلوم 
1:30-8التأهيل يميةالتعل الهيئة اعضاء د/ريهام أمين  كلية الصحة  دورة يوم يحدد الحقا ساعات 5 

 50 كيفية تجنبها-اثارها-انواعها-السرقة االدبية وعلوم التأهيل

1.201قاعة   
1:30-8:30الساعة   

Dr. Samantha 
Lsmail 

Teaching and 
Academic staff  

 ساعات10
 هـ26-27/7/1437
 م3-4/5/2016

التمريضكلية  ورشة يومين  
Technology enhanced learning in 

medical education 
51 

1.201قاعة   
1:30-8:30الساعة   

 د/ رشا محفوظ
 يميةالتعل الهيئة اعضاء

 واإلدارية
 ساعات5

 هـ6/7/1437
 م13/4/2016

 52 النفسية المرأة صحة كلية التمريض دورة يوم

1.201قاعة   
1:30-8:30الساعة   

 أ/هيا السهلي
 يميةالتعل الهيئة اعضاء

 ساعات5 واإلدارية
 هـ22/6/1437
 م31/3/2016

 53 وعلم وخبرة مهارة األنسولين حقن كلية التمريض دورة يوم

1.201قاعة   
  2-9الساعة 

Dr. Sana 
Hawamde       

Dr.Wireen Leila 
Dator 

 Teaching staff 5ساعات 
 هـ22/8/1437
 م29/5/2016

 كلية التمريض ورشة يوم
Teaching, learning and Assessment 

in Healthcare Education. 
54 

 كلية طب األسنان
Dr.Kasumi 
Barouch 

This course is 
designed for 

general 
practitioners 

 Basic Suture Techniques 55 كلية طب األسنان - يومين في شهر ابريل ساعات10

 كلية طب األسنان
Prof manal 

soliman 
Academic staff 

members 
 كلية طب األسنان - يوم م16/1/2016 ساعتين

Stress management & 10 health 
problems related to stress 

56 

 كلية طب األسنان
Prof manal 

soliman 
Staff membersl/ 

student 
 كلية طب األسنان - يوم م20/3/2016 ساعتين

Poor nutrition as contributor to 
cancer & fast food fever 

57 

 كلية طب األسنان
Sahar Muh. 
ALSamady 

Target is 
Dental health 

 Infection control training program 58 كلية طب األسنان - يوم م20/1/2016 ساعات5
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care workers 

 - كلية طب األسنان

اليوم األول جميع 
ة التخصصات الطبي

 اليوم الثاني تخصص
72االسنانطب   

 ساعة16
 22-21يومي الجمعة والسبت 

 م2016مارس/

 يومين

 59 التقييم والمقارنة كلية طب األسنان ورشة

التربية كلية  د/رشا االغا 
 الطفولة المبكرة

يميةالتعل الهيئة اعضاء  ساعات5 
 يوم يحدد الحقا                 

التربية كلية دورة                                                                         
 التدريس في الفورمات 4mat  نظام استخدام
 الجامعي

60 

التربية كلية  د/أمل القحطاني 
 تقنيات التعليم

يميةاعضاء الهيئة التعل  ساعات5 
 يوم يحدد الحقا

 ورشة
التربية كلية  

 61 الكترونيا وتصحيحها االلكترونية االختبارات

التربية كلية  د/فوزية الشمري 
 د/مضاوي الشعالن

ةاعضاء الهيئة االداري   
  يحدد الحقا

 دورة
التربية كلية  التي اإلدارة واحتياجات بمواصفات اإلداريات تأهيل 

 بها تعمل
62 

التربية كلية  
يميةاعضاء الهيئة التعل د/سلوى رشيد أحمد  ساعات8 

 يومين يحدد الحقا
 ورشة

التربية كلية  العقل نظرية مفاهيم على قائم برنامج على التدريب 
 لدى االجتماعي التفاعل تحسين في ودورة

 التوحد طيف اضطراب
63 

التربية كلية  
أحمد رشيد سلوى/د يميةاعضاء الهيئة التعل   ساعات5 

 يوم يحدد الحقا
 ورشة

التربية كلية  طيف اضطراب ذوي األطفال مع المبكر التدخل 
 .منتسوري برنامج خالل من التوحد

64 

 د.ريم الكريديس كلية التربية
 كلية التربية

يميةاعضاء الهيئة التعل  ساعتان 
هـ22/4/1437يوم األثنين   يوم 

 محاضرة
التربية كلية  

 65 استراتيجيات التدريس

 د.مها السليمان كلية التربية
 كلية التربية

يميةاعضاء الهيئة التعل  ساعتان 
هـ23/4/1437يوم الثالثاء  يوم 

 محاضرة
التربية كلية  

 66 اعداد ملف المقرر

 د.ريم المبارك كلية التربية
 كلية التربية

يميةاعضاء الهيئة التعل  ساعتان 
هـ24/4/1437يوم االربعاء   يوم 

 محاضرة
التربية كلية  

 67 التقنيات الحديثة في التعلم

الكريديس ريم.د كلية التربية  
التربية كلية  

يميةاعضاء الهيئة التعل  ساعتان 
هـ25/4/1437يوم الخميس   يوم 

 محاضرة
التربية كلية  

 68 نواتج التعلم

اآلداب كلية  
 د/هيلة القصير
 كلية اآلداب

ةاعضاء الهيئة االداري  ساعات4 
الحقا يحدد  يوم 

 كلية اآلداب دورة
األسس العلمية لتربية األبناء في ضوء السيرة 

النبوية وفن التعامل الرسول"صل هللا عليه وسلم" 
 مع األبناء

69 
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اآلداب كلية  
القصير هيلة/د  

اآلداب كلية  
يميةالتعل الهيئة اعضاء  ساعات3 

الحقا يحدد  يوم 
اآلداب كلية دورة  ISI 70تعريف مصطلحات النشر العلمي  

 كلية العلوم
م1-ص8:30  

 د.رانيا سليمان
 يميةالتعل الهيئة اعضاء

 وفنيات المختبر
 هـ14/4/1437-13 ساعات 10

 يومين
 71 وطرق تحضيرها وصبغها األنسجة زراعة كلية العلوم ورشة

 كلية العلوم
م1-ص8:30  

 د.نهال عالم
 يميةالتعل الهيئة اعضاء

 هـ6/5/1437 ساعات5 واإلداري
 يوم

 72 الزواج قبل الفحص وأهمية الوراثية األمراض كلية العلوم دورة

 كلية العلوم
م1-ص8:30  

 د.نهال عالم
 يميةالتعل الهيئة اعضاء

 هـ13/5/1437 ساعات5 واإلداري
 يوم

 كلية العلوم دورة
 لألطفال الحيوية العالمات لقياس العملي التطبيق

 والكبار
73 

 كلية المجتمع
(1.618.14قاعة )  
ظهرا  1-صباحا  9الوقت  

 أ.د.حصة الهاللي
 كلية اآلداب

 يميةالتعل الهيئة اعضاء
 واإلدارية

 ساعات4
 الخميس

هـ7/7/1437  

 يوم
 74 الجدارة اإلدارية كلية المجتمع دورة

 كلية المجتمع
(1.618.14قاعة )  
ظهرا  1-صباحا  9الوقت  

 أ.د.حصة الهاللي
 كلية اآلداب

 يميةالتعل الهيئة اعضاء
 واإلدارية

 ساعات4
 الخميس

هـ22/6/1437  

 يوم
 75 أهمية إعداد البورتفوليوم اإلداري كلية المجتمع دورة

 كلية المجتمع
(1.618.14قاعة )  
ظهرا  2-صباحا  9الوقت  

 د.منى القحطاني
 كلية المجتمع

 يميةالتعل الهيئة اعضاء
 واإلدارية

 ساعات5

 الخميس
هـ15/6/1437  

 
 

 دورة يوم

 76 اإلسالمي واإلداريإدارة الوقت من المنظور  كلية المجتمع

 كلية المجتمع
(1.618.14قاعة )  
ظهرا  2-صباحا  9الوقت  

 د.منى القحطاني
 كلية المجتمع

 يميةالتعل الهيئة اعضاء
 واإلدارية

 ساعات5
 

 االثنين
هـ4/7/1437  

 دورة يوم
 77 مهارات القيادة النسائية في ضوء السيرة النبوية كلية المجتمع

 كلية المجتمع
(1.618.14)قاعة   
ظهرا  1-صباحا  9الوقت  

 د.هيلة القصير
 كلية اآلداب

 يميةالتعل الهيئة اعضاء
 واإلدارية

 ساعات4
 

 االثنين
هـ27/5/1437  

 دورة يوم
 كلية المجتمع

األسس العلمية في تربية األبناء في ضوء السيرة 
 الذاتية

78 

 كلية المجتمع
(1.618.14قاعة )  
ظهرا  1-صباحا  9الوقت  

حسين د.سلمى  
 كلية المجتمع

 يميةالتعل الهيئة اعضاء
 واإلدارية

ساعات4   
 االحد

هـ10/7/1437  

 دورة يوم
 79 خطر االحتباس الحراري على البئة كلية المجتمع

 كلية المجتمع
(1.618.14قاعة )  

 د.نجوي حسن
 كلية المجتمع

 يميةالتعل الهيئة اعضاء
 واإلدارية

ساعات4  الخميس 
هـ25/4/1437  

 دورة يوم
 80 إدارة األزمات كلية المجتمع
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ظهرا  1-صباحا  9الوقت   

 كلية المجتمع
(1.618.14قاعة )  
ظهرا  1-صباحا  9الوقت  

 أ.يارا الحيدري
 إدارة التعلم االلكتروني

 يميةالتعل الهيئة اعضاء
 واإلدارية

ساعات4  
 يحدد الحقا  

 دورة يوم
 كلية المجتمع

االلكتروني البرنامج التدريبي على نظام إدارة التعلم 
 البالك بورد

81 


