
 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريبـية  خطة العمل                            

 لـــ                                     
                                                                                                                                                                                                                كليات جامعة اجملمعةأقسام الطالبات بيف                           

                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 منرية الزومان.أ: إعداد 

 وحدة التدريب 

 عمادة التعليم اإللكرتوني والتعليم عن بعد/ قسم الطالبات 



 

   

 

 

 الربيد اإللكرتوني الدرجة العلمية القسم الكلية االسم
h.s.mohammed@mu.edu.sa

t.siham500@hotmail.com

e.alhuqail@mu.edu.sa

m.alturki@mu.edu.sa

reem-abd.r@hotmail.com 

r.almotiri@mu.edu.sa 

n.elzein@mu.edu.sa

a.almulifi@mu.edu.sa

a.saleh@mu.edu.sa

a.albilaly@mu.edu.sa

 d.alzamil@mu.edu.sa

 s.alrwaished@mu.edu.sa

 a.alsohayl@mu.edu.sa 

 **  مالحظة ** 

 (املعايري ودنطبق ضليها (غري  مبتعثة) متف غة  دربات م  العواات  املتعاقدات  يف بعض الكليات ال ي ال يتار  اها ضواات ييةة ددري  سعايية بعض امل مت اختيار)
 

 العلميةمن  األقسام (  املدربات املرشحات )تدريب املكلفات ب يف كليات اجلامعة (  املدربات  املعتمدات )قاعدة بيانات 
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 شحات  لتدريب أضواء ييةة التدري امل  أمساء املدربات

 نظام جسارضلى  كليات جامعة اجملمعةاألقسام العلمية   يف ب 
 الربيد اإللكرتوني املرشحة  من القسم اسم املدربـة اسم القسم الكلية/ اسم احملافظة 

 

 

 

 

 اجملمعة

 

 كلية الرتبية

 m.alzoman@mu.edu.sa منرية حممد الزومان أحياء

 m.eldsouky@mu.edu.sa منى حممد الدسوقي خليفة وحدة اجلودة

 n.oukal@mu.edu.sa نهلة حممد مصطفى عوكل دراسات اسالمية

 Emanmhmd2@yahoo.com اميان حممود عبد احلميد العشماوي تربية خاصة

 n.ghaly2@gmail.com جنوى مجال الدين زكي رجب رياضيات

 kotb@hotmail.com عبري مصطفى أمحد قطب اقتصاد منزلي

 k.eid@mu.edu.sa خلود أمني سعيد عيد حاسب آلي

 naglasaid2010@yahoo.com جنالء سعيد حممد أمحد حاسب آلي

 amanishatara@gmail.com أماني خليل إبراهيم شطارة رياضيات

 saharabdelkarim@windowslive.com سحر حممد عبد الكريم عبد الرحيم العلوم الرتبية

 rihab_kh@hotmail.com رحاب مصطفى أمحد اخلطيب لغة عربية

 Amalhagag2011@hotmail.com أمل صالح الدين حممد السيد رياض األطفال

 الربيد اإللكرتوني املرشحة  من القسم اسم املدربـة اسم القسم الكلية/ اسم احملافظة 

 

 احلوطة

 كلية العـلوم 

 والدراسات اإلنسانية

 

 lama.alhammad@hotmail.com ملى محاد عبد اهلل احلماد الإدارة أعم

 Layla-star@hotmail.com ليلى حممد ابراهيم احليدري كيمياء

 olorij@hotmail.com هيا سليمان ناصر العريج لغة عربية

 dr_hoda_2007@yahoo.com هدى محد عبد اهلل السرحان علم نفس وتربية

 reem.m2121@yahoo.com فضي الرشيديريم مقبول  لغة اجنليزية

 t.alzkari@mu.edu.sa تهاني ابراهيم حممد الزكري رياضيات

 

 



 

 

 

 

 الربيد اإللكرتوني املرشحة  من القسم اسم املدربـة اسم القسم الكلية/ اسم احملافظة 

 

 الزلفى

 كلية الرتبية

 

 n.elzein@mu.edu.sa نهلة حممد الزين العوض حاسب آلي

 m.a.albdah@mu.edu.sa منرية عبد العزيز بداح البداح اضياتري

 So0oma.22@w.cn أمساء عيسى أمحد العويس الفيزياء

 g.alomayri@mu.edu.sa جيهان عبد العزيز السيد العمريي كيمياء

 engy.said@yahoo.com أجني سعيد عبد احلميد حممد االقتصاد املنزلي

 الربيد اإللكرتوني املرشحة  من القسم اسم املدربـة م القسماس الكلية/ اسم احملافظة 

 الغـاط 

 كلية العـلوم 

 والدراسات اإلنسانية

 h.sanad@mu.edu.sa حنان أمحد السيد سند لغة اجنليزية

 lfatma_isetk@yahoo.com فاطمة عبد اجمليد بن علي لطيف نظم معلومات

 r.alghat@hotmail.com يرحاب بندر حبيليص املطري تقنية معلومات

 الربيد اإللكرتوني املرشحة  من القسم اسم املدربـة اسم القسم الكلية/ اسم احملافظة 

 

 رماح

 العلوم والدراسات اإلنسانية

 Abaer.abdullah.d@gmail.com اهلل الدوسري عبري عبد الدراسات اإلسالمية

 r.albakheet@mu.edu.sa رابعة علي مخيس البخيت اللغة االجنليزية

rab3ah17@yahoo.com 

 الربيد اإللكرتوني املرشحة  من القسم اسم املدربـة اسم القسم الكلية/ اسم احملافظة 

 اجملمعة

 كلية العـلوم 

 الطبية التطبيقية

 Naglaa_hassen@yahoo.com جنالء حسن عبد احلليم أبـو الذهب التمريض

 العالج الطبيعي

 و التأهيل الصحي

 intsarswaked@yahoo.com انتصار سامل عبد العزيز واكد. د

 

 shmetwaly@yahoo.com شهرية حممد متولي عبد القادر التمريض

 العالج الطبيعي

 و التأهيل الصحي

 amalabaky@yahoo.com أمال حممد عبد الباقي .د

 emnoaman@yahoo.com اميان نعمان على جممد نعمان/ اد قسم املختربات
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 اخلطاات التنفيذية خلطة العمل
  (املرحلة األوىل )

 

(1 ) 

مساء  أد شيح وحتديد 

املدربات م  كليات جامعة 

 اجملمعة يف اقسام الطالبات

 لنظام جسار

املعتمدات م  ضماية التعليم 

 اإللكرتوني
 

(2) 

امل شحات  دسجيل املدربات

 م  أقسام الطالبات 

 لنظام جسار

لتدريب أضواء ييةة التدري  

 العلمية قساماأليف 

 يف كليات جامعة اجملمعة

 
 



 
 

     

 

 

 

 

 
 

 

 اخلطاات التنفيذية خلطة العمل
  (املرحلة الثانية )

 

(2 ) 

 املعتمدات  املدربات ددريب 

م  ضماية التعليم 

 اإللكرتوني والتعليم ض  بعد

 نظام جسارضلى 

 
 

(3) 

 املدربات امل شحات ددريب 

 م  األقسام يف الكليات 

 نظام جسارضلى 
 

 
 

(4) 

ددريب أضواء ييةة التدري  

 باألقسام العلمية يف الكليات 

 نظام جسارضلى 
 

 
 

 استكمال 

 اجناز اخلطة

 

 
 

 أضداي دق ي  هنائي 

 ض  اخلطة وررعة
 

 
 

 دقييم 

 لدورات التدريبية ل

 لمالحظات لحص  

 ومقرتحات التحسني

 منفصلة أضداي دقاري 

ض  الدورات   اولية

 التدريبية 

(1 ) 

 املعتمدات  املدربات ددريب 

م  ضماية التعليم 

 اإللكرتوني والتعليم ض  بعد

 نظام جسارضلى 

 
 



 

 

 تدريبية  لنظام جساردول المم ي خلطة العمل الاجل

 

 

 

 

 

 



 

 

 النصاب التدرييب يف الكليات  للمدربات املعتمداتدازيع 

 قسماسم ال املرشحة للتدريب بالقسم اسم املدربـة اسم املدربات املعتمدات  للتدريب يف الكلية الكلية/ اسم احملافظة 

 

 

 

 

 اجملمعة

 

 كلية الرتبية

 أحياء منرية حممد الزومان

 وحدة اجلودة منى حممد الدسوقي خليفة

 دراسات اسالمية نهلة حممد مصطفى عوكل

 تربية خاصة اميان حممود عبد احلميد العشماوي

 رياضيات جنوى مجال الدين زكي رجب

 اقتصاد منزلي طفى أمحد قطبعبري مص

 حاسب آلي خلود أمني سعيد عيد

 حاسب آلي جنالء سعيد حممد أمحد

 رياضيات أماني خليل إبراهيم شطارة

 العلوم الرتبية سحر حممد عبد الكريم عبد الرحيم

 لغة عربية رحاب مصطفى أمحد اخلطيب

 ياض األطفالر أمل صالح الدين حممد السيد

 اسم القسم املرشحة للتدريب بالقسم اسم املدربـة اسم املدربات املعتمدات للتدريب يف الكلية الكلية/ اسم احملافظة 

 

 احلوطة

 كلية العـلوم 

 والدراسات اإلنسانية

 

 إدارة أعمال ملى محاد عبد اهلل احلماد

 كيمياء احليدري ليلى حممد ابراهيم

 لغة عربية هيا سليمان ناصر العريج

 علم نفس وتربية هدى محد عبد اهلل السرحان

 لغة اجنليزية ريم مقبول فضي الرشيدي

    رياضيات تهاني ابراهيم حممد الزكري
 



 

 
 اسم القسم املرشحة للتدريب بالقسم اسم املدربـة اسم املدربات املعتمدات للتدريب يف الكلية الكلية/ اسم احملافظة 

 

 الزلفى

 كلية الرتبية

 

 حاسب آلي نهلة حممد الزين العوض

 رياضيات منرية عبد العزيز بداح البداح

 الفيزياء أمحد العويسأمساء عيسى 

 كيمياء جيهان عبد العزيز السيد العمريي

 االقتصاد املنزلي أجني سعيد عبد احلميد حممد

 اسم القسم املرشحة للتدريب بالقسم اسم املدربـة اسم املدربات املعتمدات للتدريب يف الكلية الكلية/ اسم احملافظة 

 الغـاط 

 العـلوم كلية 

 والدراسات اإلنسانية

 لغة اجنليزية حنان أمحد السيد سند 

 نظم معلومات فاطمة عبد اجمليد بن علي لطيف

 تقنية معلومات رحاب بندر حبيليص املطريي

 اسم القسم ريب بالقسماملرشحة للتد اسم املدربـة اسم املدربات املعتمدات للتدريب يف الكلية الكلية/ اسم احملافظة 

 

 رماح

علوم والدراسات كلية ال

 اإلنسانية

 

 

 الدراسات اإلسالمية اهلل الدوسري عبري عبد

 اللغة االجنليزية رابعة علي مخيس البخيت

 اسم القسم ماملرشحة للتدريب بالقس اسم املدربـة اسم املدربات املعتمدات للتدريب يف الكلية الكلية/ اسم احملافظة 

 اجملمعة

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

 

 

 

 التمريض جنالء حسن عبد احلليم أبـو الذهب

 

 انتصار سامل عبد العزيز واكد. د

 العالج الطبيعي

 و التأهيل الصحي

 التمريض شهرية حممد متولي عبد القادر

 

 أمال حممد عبد الباقي .د

 بيعيالعالج الط

 و التأهيل الصحي

 قسم املختربات اميان نعمان على جممد نعمان/ اد

 


