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 الفصل الدراسي األولنجاح /  –الخطة التدريبية لمركز دعم المهارات الطالبية 

عدد  اسم الفعالية م
 المنفذ اسم الهدف الساعات

 أ. أسماء الذيب المهارات الشخصية 3 اإلعالمية الجذابة الشخصية  .1

 أ.د نوال الحلوة المهارات القيادية 3 مهارات التفاوض الناجح  .2
 د. أماني عثمان المهارات الشخصية 3 بحث علمي مميز كيف تعدين  .3
 أ.مها التخيفي المهارات القيادية 3 قيادة التغيير  .4
 أ.د سمية الرومي المهارات القيادية 3 اتخاذ القرار وحل المشكالت  .5
 أ. وجدان الكثيري المهارات القيادية 3 التنفيذيالتخطيط  مهارات  .6
 د. ريم السويلم المهارات القيادية 3 الجودة والتحسين المستمر  .7
 د.ملك حلبي المهارات الشخصية 3 اللغة الفرنسية في السفر والسياحة  .8
 أ. عهود القرني المهارات القيادية 3 مهارة إدارة االجتماعات  .9
 د. ندى الفريان المهارات القيادية 3 إدارة االولويات  .11
 أ.د حصة الهاللي مهارات تطوير الذات 3 التعامل مع ضغوط الحياة  .11
 د. الجوهرة الزامل مهارات تطوير الذات 3 كيف تخططين لمستقبلك  .12

 إجراءات التقاضي   .13
 دعاوى األحوال الشخصية

 د. رانا مصباح المهارات الشخصية 4

 أ.ريم الغامدي مهارات التواصل الفعال 3 نفعاليالذكاء اال  .14
 د. فاطمة أحمد حسن المهارات الشخصية 3 مهارة التسويق الناجح  .15
 أ.أسماء الذيب المهارات الشخصية 3 مهارة الكتابة الصحفية  .16

 فن التحرير العربي   .17
 ةالعلمياساسيات الكتابة و

 أ.د نوال الحلوة مهارات التواصل الفعال 3

 د.أماني عثمان المهارات القيادية 3 المنظمات ادارة الجودة في  .18
 د.أسيا النقلي مهارات التواصل الفعال 3 مهارات فن التأثير الجماهيري  .19
 د. أميمة علي شيخ الدين المهارات الشخصية 3 دخارالذكاء المالي وسياسة اال  .21
 أ. نادية السيف مهارات االتصال الفعال 3 لنجاحنا الشخصي الذكاء العاطفي  .21
 أ.فاتن صالح المهارات القيادية 3 القيادة الملهمة  .22
 د.حليمة عائض آل نصار المهارات القيادية 8 برنامج ادارة الجودة الشاملة  .23
 د.فاطمة  أحمد حسن المهارات الشخصية 3 فريق العمل ومهارات العمل الجماعي  .24
 ابتسام عبدالرحمنأ.مهارات التطوع وخدمة  3 مهارات التطوع اإللكتروني  .25
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 المجتمع
 د.صباح عامر مهارات االتصال الفعال 3 فن الخطابة والتأثير  .26
 د. عواطف العبيد مهارات تطوير الذات 3 عجلة الحياة  .27
 أ.أشواق الجريد المهارات الشخصية 2 مهارات التسويق  .28
 د. الجوهرة الزامل المهارات الشخصية 3 التخطيط الشخصي مهارة  .29
 أ.د ابتسام القاضي مهارات تطوير الذات 3 للشخصية الناجحةالعادات العشر   .31
 د.أماني عثمان المهارات القيادية 3 االدارة التحولية  .31
 أ. ريم الغامدي مهارات تطوير الذات 3 فن التعامل مع الحزن واألحباط  .32

 3 المسؤولية االجتماعية للجامعات  .33
التطوع والخدمة 

 المجتمعة
 حسنأحمد د. فاطمة 

 أ.د ابتسام القاضي مهارات تطوير الذات 3 بناء الثقة بالنفس  .34
 أ. ليلى العتيبي مهارات التواصل الفعال 3 بوصلة التفكير مقياس هيرمان  .35
 سارة الثبيتيأ. مهارات التواصل الفعال 3 الثقافة الخدمية المتميزة للعمالء  .36
 د.جميلة اللعبون المهارات الشخصية 3 ر في الحياة الشخصيةيادارة التغي  .37
 أ.سارة الثبيتي مهارات تطوير الذات 3 الصالبة النفسية  .38
 د. أمل الجابري المهارات القيادية 3 تمكين المرأة القيادية  .39
 أ.سارة الثبيتي مهارات تطوير الذات 3 قوة التصالح مع الذات  .41
 أ.د نورة البليهد المهارات الشخصية 3 التنظيم في حياتك  .41
 أ.نوف الموينع المهارات الشخصية 3 المهارات الحياتيةسلسلة   .42
 أ.أيمان علي الشهري مهارة الوعي والمعرفة 3 جتماعيمميزات األخصائي اال  .43
 أ.نوف الموينع مهارات تطوير الذات 3 آفاق مستقبلية  .44

 برنامج  .45
Let‘s learn English 

 أ.عالية العويس مهارات تطوير الذات 6

 برنامج  .46
Leadership in Management 

 . عالية العويسأ مهارات تطوير الذات 6

 د.أسيا النقلي مهارات التحليل واالبداع 3 التفكير اإلبداعي منهجية  .47
 أ. فوزية المديهيم مهارات التحليل واالبداع 3 التفكير التصميمي  .48
 أ. فاتن صالح مهارات التحليل واالبداع 3 أدوات التفكير اإلبداعي  .49
 د فاطمة محمد القحطاني مهارات التحليل واالبداع 3 وإبداعي سر نجاحيموهبتي   .51

 د.أمل الجابري مهارات التحليل واالبداع 4 مدخل إلى الملكية الفكرية  .51
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 د. منى جعفر مهارات ريادة االعمال 3 تحويل األفكار اإلبداعية إلى مشاريع  .52
 مصباحد. رانا  مهارات ريادة االعمال 3 العالمة التجارية  .53

 كيفية كتابة خطة البحث   .54
 بشكل احترافي

 عبدالرحمن د.مشاعل عبدالرحيم مهارات التحليل واالبداع 3

55.  
 اساسيات دراسة الجدوى 

 د.ايمان أحمد خالد بابكر مهارات ريادة االعمال 3 للمشاريع الصغيرة

 عبدالله القحطانيأ. نوف   مهارات التحليل واالبداع 6 تصوير الفوتوغرافيالبرنامج مهارات   .56
 أ.فوزية المديهيم مهارات ريادة االعمال 4 كيف أحول الفكرة إلى منتج  .57
 أ.حنان محمد الدعجاني مهارات ريادة االعمال 2 موظف من المستقبل  .58
 د فاطمة محمد القحطاني مهارات التحليل واالبداع 3 التفكير الناقد  .59
 د.مشاعل عبدالرحيم عبدالرحمن التحليل واالبداع مهارات 3 النتائج والتوصيات في البحث العلمي  .61
 أ.أميرة الحمادي ريادة االعمال 2 ادارة مواقع التواصل االجتماعي  .61

 برنامج استخدام الحاسب اآللي   .62
 في األعمال المكتبية

25 
مهارة التطبيق ومعالجة 

 البيانات
 أ.مها بدر الحربي

 Microsoft office 11برنامج التدريب على   .63
مهارة التطبيق ومعالجة 

 أ.نهلة محمد البيانات

 .NETعبر  برنامج البرمجة  .64
مهارة التطبيق ومعالجة  15 )مستوى مبتدئ(

 أ.مناف العنزي البيانات

 أ.أميرة الحمادي المهارات المهنية 2 ادارة مواقع التواصل االجتماعي  .65

 .NETعبر  برنامج البرمجة  .66
 )مستوى مبتدئ(

ومعالجة مهارات التطبيق  15
 البيانات

 أ.مناف العنزي

 مبادئ تصميم  برنامج  .67
 6 الجوال والحاسب تطبيقات

مهارة التطبيق ومعالجة 
 أ.هيفاء الدوسري البيانات

 C++  باستخدام برنامج البرمجة  .68
 ()مستوى مبتدئ

15 
مهارة التطبيق ومعالجة 

 البيانات
 أ.مناف العنزي

 3 تصميم وإلقاء العروض التقديمية  .69
مهارة التطبيق ومعالجة 

 د.ريم المبارك البيانات

 د.ريم المبارك مهارة الوعي والمعرفة 3 منصات التعلم مفتوحة المصدر  .71
 أ.منى العنزي مهارة الوعي والمعرفة 3 الوعي المالي  .71
 د.هيام أحمد عبدالرحيم مهارة الوعي والمعرفة 3 اقتصاد المعرفة وعالقته باالقتصاديات  .72
 أ.د ابتسام القاضي الوعي والمعرفة 3 كتابة المقال األكاديميمهارات   .73
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 ادخال البيانات االحصائية   .74
 Spss 6 برنامج باستخدام

مهارات التحليل ومعالجة 
 د.صفية عمر البيانات

 د.ندى الفريان مهارة الوعي والمعرفة 3 القيم والحاجة النفسية  .75
 أ.د ابتسام القاضي الوعي والمعرفةمهارة  3 مهارات كتابة المقال األكاديمي  .76
 السهلي العنودأ.  التطبيق ومعالجة البيانات 3 استخدام الحاسب اآللي في السكرتارية  .77

 الدفتر اإللكتروني   .78
 مطيع أ.الشيما التطبيق ومعالجة البيانات 4 والتخزينإلدارة المهام 

 أ.هيفاء الدوسري البياناتالتطبيق ومعالجة  Adobe Photoshop 15  برنامج مبادئ  .79
 د. هيام أحمد عبد الرحيم مهارة الوعي والمعرفة 3 االقتصاد الرقمي في المستقبل  .81

 3 طريقة تصميم االستبانة االلكترونية  .81
مهارات التطبيق ومعالجة 

 البيانات
 أ. هيفاء الدوسري

82.  
 Javaبرنامج البرمجة باستخدام 

 )مستوى مبتدئ(
15 

ومعالجة مهارات التطبيق 
 البيانات

 أ.مناف العنزي

 استخدام  برنامج  .83
 حاسب اآللي في المحاسبة

مهارات التطبيق ومعالجة  14
 البيانات

 السهلي العنودأ. 

 25 األمن السيبراني برنامج أساسيات  .84
مهارات التطبيق ومعالجة 

 د. سحر حسن عبدالله البيانات

 أعداد المحلل المالي  برنامج  .85
 Excelباستخدام 

8 
مهارات التطبيق ومعالجة 

 البيانات
 مطيع الشيماأ. 

86.  
 Microsoft One Note  برنامج

إلعداد المشاريع والمواد العلمية 
 والملفات اإللكترونية

6 
مهارات التطبيق ومعالجة 

 مطيع الشيماأ.  البيانات

87.  How to pick my guideline 

workshop 4 علي الشهري د.عبدالسالم مهارة الوعي والمعرفة 

88.  
واالحصائي الخامس  التشخيصيالدليل 

 DSM5لالضطرابات النفسية 
 د.أحمد حمزة مهارة الوعي والمعرفة 11

 هلد.عائدة عبدال مهارة الوعي والمعرفة CMA 6لـشهادة  تدورة اعداد الطالبا  .89
 د.عاشة حجازي مهارة الوعي والمعرفة 2 العالج السلوكي المعرفيفنيات   .91

 متحدث من هيئة  مهارة الوعي والمعرفة 2 على البورد السعودي التقديم  .91
 التخصصات الطبية

 سميه العرفج .د مهارة الوعي والمعرفة 2 ورشة عمل اختيار المراجع العلمية   .92
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 في عالم الصيدلة

 مهارة الوعي والمعرفة 6 االنعاش القلبي ةدور  .93

 /ةالمحاكا مركز مدربون
 عصام تركيستاني

 Zorayda Emperio الوزانابرار 
Choluie Malubay 

 دورة تأهيل الطالبات الختبار   .94
 SPLEالرخصة المهنية 

 مهارة الوعي والمعرفة 21

 بشرى الصفوق د.

 سمر الشواء د.

 االء الحبيشي  د.
 سمية العرفج د.

 صوص نمهارات تحليل ال  .95
 العنود الحمد د. مهارة الوعي والمعرفة 3 وفق نظريات النقدية

التعريف بالمهارات األساسية لبرنامج   .96
Revit 2  مهارات التطبيق و

 معالجة البيانات
 ا. شهد السدحان

 
 أ.عهود القرني مهارة الوعي والمعرفة 3 كتابة التقارير اإلدارية  .97
 د. نسيبة الراشد مهارة الوعي والمعرفة 2 مهارات إعداد التقارير لغير اإلداريين  .98
 د.هناء الجلهمي مهارة الوعي والمعرفة 3 التعليم اإللكتروني  .99
 د.منى جعفر عمر مهارة الوعي والمعرفة 3 مهارات التدريب الميداني الفعال  .111

 3 التعليم المتمايز  .111
 

 د. هناء الجلهمي مهارة الوعي والمعرفة
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 نجاح / الفصل الدراسي الثاني –الخطة التدريبية لمركز دعم المهارات الطالبية 

 اسم الفعالية م
عدد 
 المنفذ اسم الهدف الساعات

 أ.أسماء الذيب مهارات التواصل الفعال 3 هندسة العالقات  .1

 أ.د نوال الحلوة المهارات القيادية 3 مهارة القيادة اإلدارية  .2
 د.أسيا النقلي المهارات القيادية 3 الشخصية القيادية المتميزة  .3

4.  
 طرق التعامل 

 أ.د سمية الرومي مهارات تطوير الذات 3 والتحكم بهامع ضغوط الحياة 

 3 االحترافيالعمل التطوعي   .5
المهارات التطوع والخدمة 

 د.أميمة علي شيخ الدين المجتمعة

 د. هيام أحمد عبدالرحيم المهارات القيادية 3 التخطيط التنفيذي مهارات  .6
 أ.خلود الرشود مهارات الشخصية 3 األهداف الذكية  .7
 د.ندى الفريان مهارات تطوير الذات 3 الذات وتعزيز الهوية ادارة  .8

 تنمية المهارات القانونية   .9
 والفنية لصياغة العقود

 مصباح راناد. المهارات الشخصية 3

 أ. نوف القحطاني المهارات القيادية 3 صناعة القائد  .11
 أ.د حصة الهاللي المهارات الشخصية 3 فن اإللقاء االحترافي  .11
 د.أسيا النقلي المهارات القيادية 3 التغيير اإلبداعيادارة   .12
 د. صباح عامر مهارات االتصال الفعال 3 مواجهة الجمهورفن الكلمة و  .13
 أيمان أحمد بابكرد.  المهارات القيادية 3 اإلدارة االستراتيجية  .14

15.  
 ثمة ضوء

)ثالثيات النجاح في الحياة وتجاوز 
 الفشل(

 د.عواطف العبيد مهارات تطوير الذات 3

 د.أماني عثمان المهارات القيادية 3 االدارة التحولية  .16
17.  Let‘s learn English أ.عالية العويس مهارات تطوير الذات 6 برنامج 
 أ.نوف القحطاني مهارات تطوير الذات 3 التميز الذاتي وبناء الشخصية  .18
 أ.وجدان الكثيري المهارات القيادية 3 واإلبداعالقيادة   .19
 عالية العويس أ. مهارات تطوير الذات Leadership in Management 6  برنامج  .21
 أسيا النقلي د. مهارات االتصال الفعال 3 مهارة الحوار وفن األقناع  .21
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المهارات الفنية لحوكمة الشراكات   .22
 مشاعل عبدالرحيم عبدالرحمن د. المهارات القيادية 3 ومحاربة الفساد المالي

 فاطمة محمد القحطاني .د مهارات تطوير الذات 3 وذاتيإدارة وقتي   .23
 د.مشاعل عبدالرحيم عبدالرحمن المهارات القيادية 3 االتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية  .24
 فاطمة محمد القحطاني .د المهارات الشخصية 3 التخطيط االستراتيجي الذاتي  .25
 أ.د ابتسام القاضي تطوير الذاتمهارات  3 الفراغ كيف نستثمره لتطوير الذات  .26
 د.ريم المبارك مهارات االتصال الفعال 3 مهارات التأثير والذكاء االجتماعي  .27
 د. جميلة اللعبون مهارات االتصال الفعال 3 مهارات فن التأثير الجماهيري  .28
 أ.منى العنزي مهارات الشخصية 3 قوانين النجاح  .29
 د.أمل الجابري المهارات القيادية 3 والمؤسسات للهيئاتالحوكمة الرشيدة   .31
 أ.منى العنزي مهارات الشخصية 3 تخطي الحواجز  .31
 أ.أيمان علي الشهري مهارات االتصال الفعال 3 كيف تصبحين شخصية متميزة  .32
 أ.سارة الثبيتي مهارات الشخصية 3 اتيكيت التعامل مع األزمات  .33
 الثبيتيأ. سارة  مهارات تطوير الذات 3 اكتشف نقاط قوتك  .34
 أ.د نورة البليهد المهارات القيادية 3 صناعة القرار  .35
 د.ندى الفريان مهارات القيادة 3 كيفية غرس القيم ذاتيا    .36

 تحقيق التوازن الذاتي   .37
 والمصالحة مع الذات

 أ.نوف الموينع مهارات الشخصية 3

 أ.هند العتيبي مهارات الشخصية 3 فن التعامل مع صعوبات الحياة  .38
 أ.ريم الغامدي مهارات تطوير الذات 3 مهارات التعامل مع القلق  .39
 فاطمة المفرح د. المهارات الشخصية 2 متطلبات ومهارات العمل عن بعد  .41
 د. نورة الهدب المهارات القيادية 5 التخطيط للبرامج والمبادرات  .41
 المديهيم أ.فوزية مهارات التحليل واالبداع 3 مهارة حل المشكالت بطريقة إبداعية  .42
 أ.وجدان الكثيري مهارات ريادة االعمال 3 كيف أحول الفكرة إلى فرصة  .43
 أ. فاتن صالح مهارات ريادة االعمال 3 التمويل والتسويق للمشروع الصغير  .44
 أ. نوف عبدالله القحطاني مهارات التحليل واالبداع 6 لتصوير الفوتوغرافيالمهارات ا  .45

 صناعة المحتوى   .46
 أ.أميرة الحمادي مهارات ريادة االعمال 2 االجتماعيةفي الشبكات 

 د.أماني عثمان مهارات ريادة االعمال 3 خطوات تأسيس المشاريع الريادية  .47
 أ.فوزية المديهيم مهارة التحليل واالبداع 3 اإلبداع خطوة بخطوة  .48
 أ.خلود الرشود مهارة التحليل واالبداع 3 الذكاءات المتعددة  .49
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 د.حليمة عائض القحطاني مهارات التحليل واالبداع 6 االداري للتفكير اإلبداعيبرنامج تريز   .51
 أ.فاتن صالح مهارات ريادة االعمال 3 وادارة الميزانية واالدخارفن االستثمار   .51

 امتلك متجرك  .52
 اإللكترونية()خطوات علمية للتجارة 

 الرحيم هيام أحمد عبد د. مهارات ريادة االعمال 3

 فاطمة أحمد حسن د. مهارات التحليل واالبداع 3 وخطوات البحث العلميمراحل   .53
 أ.د ابتسام القاضي مهارات التحليل واالبداع 3 الملصق العلمي مهارات كتابة  .54
 د.فاطمة أحمد حسن مهارات ريادة االعمال 3 اقتصاديهكيف تعدين دراسة جدوى   .55
 العنزي أ.منى مهارات ريادة االعمال 3 انطلقي في مشروعك  .56
 أ.بتسام عبدالرحمن مهارات ريادة االعمال 3 كيف ننتج األفكار الربحية  .57
 أ.مناير الحامد مهارات التحليل واالبداع 3 القبعات الست  .58
 د. عبير الواد مهارات ريادة االعمال 3 ة التجاريةبناء الهوي  .59
 الجوهرة الزامل د. مهارات التحليل واالبداع 4 الخرائط الذهنية  .61
 حنان محمد الدعجاني أ. مهارات ريادة االعمال 2 موظف من المستقبل  .61

62.  
 برنامج

استخدام الحاسب اآللي في األعمال 
 المكتبية

25 
مهارة التطبيق ومعالجة 

 أ. مها الحربي البيانات

63.  
  استخدام الحاسب اآللي برنامج

 14 بشريةفي الموارد ال
مهارة التطبيق ومعالجة 

 السهلي العنودأ.  البيانات

 Adobe Illustrator 21  برنامج مبادئ  .64
مهارة التطبيق ومعالجة 

 أ. هيفاء الدوسري البيانات

 25 برنامج األمن السيبراني المتقدم  .65
مهارة التطبيق ومعالجة 

 البيانات
 د.سحر حسن عبدالله

 أ.عهود القرني المهارات المهنية 3 مهارة إدارة الموارد البشرية  .66

 Javaبرنامج البرمجة باستخدام   .67

 )مستوى متقدم(
25 

مهارة التطبيق ومعالجة 
 البيانات

 أ.مناف العنزي

 15 المطور Excelبرنامج   .68
مهارة التطبيق ومعالجة 

 أ.نهلة محمد البيانات

 .NET باستخدام برنامج البرمجة  .69
 )مستوى متقدم(

25 
مهارة التطبيق ومعالجة 

 البيانات
 أ.مناف العنزي

 3 إنتاج االفالم الوثائقية  .71
مهارة التطبيق ومعالجة 

 أ.هيفاء الدوسري البيانات
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 أ.أميرة الحمادي المهارات المهنية 2 التسويق االحترافي  .71
 أ. نادية السيف مهارة الوعي والمعرفة 3 علم التسويق النفسي  .72

 Cعبر ++  برنامج البرمجة  .73
 )مستوى متقدم(

25 
مهارة التطبيق ومعالجة 

 البيانات
 مناف العنزي أ.

74.  
 برنامج

Microsoft powr Bi 
 واإلحصائياتإلعداد الرسوم البيانية 

4 
مهارة التطبيق ومعالجة 

 أ. الشيما مطيع البيانات

 2 مهارات العروض واأللقاء  .75
مهارات التطبيق ومعالجة 

 البيانات
 أ. ليلى العتيبي

 د. هيام أحمد عبدالرحيم مهارة الوعي والمعرفة 3 أهمية اقتصاد المعرفة  .76
 أ.مناير الحامد مهارة الوعي والمعرفة 3 التطبيقات التعليمية الذكية  .77

 التحليل البيانات االحصائية   .78
 Spss 6 برنامج باستخدام

مهارة التطبيق ومعالجة 
 د.صفية عمر البيانات

79.  
 برنامج

Sway  Microsoft 
 إلعداد العروض التعليمية والمجالت

6 
التطبيق ومعالجة مهارات 

 البيانات
 أ. الشيما مطيع

81.  Effective SOAP Notes workshop 2 أ.الهنوف محمد العسيري مهارة الوعي والمعرفة 
 د.أحمد حمزة مهارة الوعي والمعرفة DSM5 11ضوء  فياضطرابات القلق   .81
82.  Asian Landscape Design 2 ا. مي الزامل مهارة الوعي والمعرفة 

83.  
 Concept development -  استراتيجيات
 ا. مها الضبيعي مهارة الوعي والمعرفة 2 التصميم والتفكير

84.  
 استراتيجيات القراءة 
 د. هناء الحميد مهارة الوعي والمعرفة 6 لتطوير اللغة اإلنجليزية

 ا. رغد الخليفة مهارة الوعي والمعرفة 2 تصميم مدرسة لمرحلة التمهيدي  .85

مقدم دعم الحياة القلبي الوعائي   .86
 من أعضاء الهالل األحمر مهارة الوعي والمعرفة ACLS 5المتقدم 

 السعودية الهيئة منسوبي أحد مهارة الوعي والمعرفة 5 التخصص برنامج اختيار  .87
 الطبية للتخصصات

 طرق واستراتيجيات حديثة   .88
 في تدريس األطفال

 فيالسأ. نادية  مهارة الوعي والمعرفة 3

89.  
IELTS PREP PROGRAM 
 أ. ريم الفريح مهارة الوعي والمعرفة 6 دورة إعداد اختبار اآليلتس
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 أ. نوف ال بريك
 أ. أروى الدهمش

 د منيرة القحطاني .أ مهارة الوعي والمعرفة 3 المراكز البحثية وآلية االستفادة منها  .91
 عليد. محمد احمد  مهارة الوعي والمعرفة 5 التسويق الفندقي  .91

 مهارة الوعي والمعرفة 4 دورة كفايات معلمات الطفولة المبكرة  .92
رماز حمدي .د  
 ارشا االغ .د

 31 قواعد بيانات اوراكل  .93
مهارة التطبيق ومعالجة 

 البيانات
 تقدم من قبل األعضاء

 لالختبار لتأهيل 

 تقدم عبر مركز شهادات مهارة الوعي والمعرفة MTA 31  الختبار شهادة التأهيل  .94
 مايكروسوفت بكلية المجتمع

95.  
 برنامج التمكين اللغوي

 )اللغة العربية(
 أ. نجوى الالفي مهارة الوعي والمعرفة 33

96.  
 التعلم الذاتي استراتيجيات 

 للغة اإلنجليزية
 د. هناء الحميد مهارة الوعي والمعرفة 6

 بن الرمالسلطان  د. المعرفة وتوسيع المدارك 3 التقديم على الجامعات في الخارج  .97

 تجربة المستخدم وواجهة المستخدم  .98
UI + UX Design 2 د. هيفاء الحميدان مهارة الوعي والمعرفة 

 د. دعاء سالم مهارة الوعي والمعرفة 2 تعريف بتصميم الحدائق  .99

111.  
 فن تصميم االبتسامة

"Smile design" 2 د. الهنوف الدغيشم مهارة الوعي والمعرفة 


