
 

 ه1438_ ه1437األنشطة التدريبية المنفذة للفصل الدراسي األول أوال: 

 قسم الطالب -1

 التاريخ اسم المدرب الجهة المتعاونة الفئة النشاط م
دورة استخدام مصادر  1

المعلومات اإللكترونية 
 الرقميةوالمكتبة 

 

 هـ15/3/1438 د. أسامة خميس وحدة دعم الطالب هيئة التدريس

محاضرة مهارات البحث  2
 العلمي

 

وحدة االنشطة  طالب
 الطالبية

د. عبد العزيز 
 الحمدان

 ه7/3/1438

وحدة القياس  هيئة التدريس األسئلةورشة بنوك  3
 والتقويم

 ه29/2/1438 د. محمد ثروت

وحدة الخدمات  طالب االختباراتدورة القلق في  4
 والحقوق الطالبية

د. عوض هللا جعفر 
 الحسين

 ه1/3/1438

 ه29/2/1438 د. جالل الصديق وحدة دعم الطالب طالب دورة الشخصية المتميزة 5
دورة كيفية عمل  6

 االستبيانات االلكترونية
وحدة التعليم  هيئة التدريس

 االلكتروني
 ه29/2/1438 د. محمد مدحت

 ه23/2/1438 د. جالل الصديق وحدة دعم الطالب طالب دورة الصحة النفسية  7
د. محمد احمد  وحدة دعم الطالب طالب دورة مهارات االتصال 8

 الخليفة
 ه1/3/1438

 ه20/2/1438 د. جمال حالوة وحدة دعم الطالب طالب دورة فن القيادة 9
ورشة عمل مهارات البحث  10

 العلمي
د. عبد العزيز  الطالبوحدة دعم  طالب

 الحمدان
 ه21/2/1438

 ه20/2/1438 د. جالل الصديق وحدة دعم الطالب طالب دورة االدمان االلكتروني 11
وحدة النشاط  طالب دورة االبداع واالبتكار 12

 الطالبي
د. بخيت بن عوض 

 الرشيدي
 ه18/1/1438

دورة مفهوم االرشاد  13
 االكاديمي

 ه18/1/1438 د. جالل الصديق وحدة دعم الطالب طالب

محاضرة الخدمات التي  14
 تقدمها وحدة دعم الطالب

 ه11/1/1438 د. عوض هللا جعفر وحدة دعم الطالب طالب



 

أعضاء هيئة  TOTدورة تدريب المدربين  15
 التدريس+ االداريين

 ه8/1/1438 د. مبارك منصور وحدة التدريب

دورة كيفية التعامل مع  16
 االلكترونيةالمقررات 

وحدة التعليم  طالب
 االلكتروني

 ه25/12/1437 د. محمد مدحت

ورشة الممارسات التعليمية  17
 الفاعلة

 د. جعفر الشريف قسم ادارة االعمال هيئة التدريس
 د. مبارك منصور

 ه2/1/1438

ورشة عمل إعداد الورقة  18
 البحثية وأسباب رفضها

وحدة البحث  هيئة التدريس
 العلمي

 ه9/3/1438 مجدي يوسفد. 

 ه28/2/1438 د. رافع الرويضان قسم ادارة االعمال هيئة التدريس ورشة أنماط الطالب 19
 

 قسم الطالبات -2

 التاريخ اسم المدرب الجهة المتعاونة الفئة اسم النشاط ونوعه م
ورشة عمل لشرح اداة معالج تصميم  1

 (d2l تعليمي في نظام )
نظام إدارة التعلم االلكتروني  

Desire2learn 

اعضاء هيئة 
 تدريس

 أ. سارة الرويشد وحدة التعليم االلكتروني
20/2/1438

 هـ

  Epsonورشةعمللطريقةاستخدام 2
iprojection APP Wirelessly 
project form your iphon 

اعضاء هيئة 
 تدريس

 5/3/1438 أ. سارة الرويشد وحدة التعليم االلكتروني

3 
Problem based Teaching 

اعضاء هيئة 
 تدريس

 19/3/1438 د/ الكشمي قسم اللغة االنجليزية

4 
 أ/ نوف العتيبي وحدة الجودة موظفات السكرتارية االبداعية

20 
/1/1438 

5 
Principles of  Translation 
from English to Arabic 

 –طالبات
موظفات  

اعضاء هيئة 
 تدريس

 27/2/1438 د سناء عبد الحي اللغة االنجليزيةقسم 

6 Learning Language Through 
Literature 

 28/2/1438 د/ شيبا علي قسم اللغة االنجليزية طالبات

7 English a Global Language 23/2/1438 د/اسماء سلطان قسم اللغة االنجليزية طالبات 
8 Language Learning Methods اللغة االنجليزيةقسم  طالبات D/ T. 24/2/1438 



 

Gayathri 
9 Doing Presentations 7/3/1438 د/ سناء عبدالحي قسم اللغة االنجليزية طالبات 
 16/3/1438 د/ حياة عثمان قسم الدراسات طالبات محاضرة في فقه الطهارة 10
 15/3/1438 أ/ هاجر عكور قسم الدراسات طالبات محاضرة تمهيدية في التجويد 11
12 

 قسم الحاسب اآللي طالبات التعامل مع المكتبة الرقمية
أ/ انتصار 
 الصيداوي 

16/3/1438 

13 
Web design قسم الحاسب اآللي الطالبات 

 أ/ لينوفر فرحت
 أ/ بيان رشيد

6/3/1438 

ورشة عمل  تعريفية خاصة بالنظام  14
D2L للطالبات 

 سارة الرويشدأ.  وحدة التعليم االلكتروني طالبات
االسبوع الثاني 

 +الثالث
15 The importance of Academic 

Advising 
 قسم اللغة االنجليزية طالبات

د زهور محمد 
 الفضل

16/2/1438  

16 Common problems in EFL 
Classroom 

 قسم اللغة االنجليزية طالبات
د زهور محمد 

 الفضل
23/2/1438  

17 How can I make self- 
evaluation  By Testing 

 
 قسم اللغة االنجليزية طالبات

د احسان عبد 
 القادر

28/3/1438  

18 
Preparation for Examination قسم اللغة االنجليزية طالبات 

د احسان عبد 
 القادر

28/3/1438  

19 How can we create an 
environment  in teaching 

 
 قسم اللغة االنجليزية طالبات

عبد  د احسان
 القادر

24/2/1438  

20 Listening and  speaking 
skills Problems 

 قسم اللغة االنجليزية طالبات
أ غادة دفع هللا 

 أحمد
21/2/1438  

21 
طالبات  ادارة التغيير الذاتي

 المدارس
 20/2/1438 أ/نوف العتيبي وحدة خدمة المجتمع

22 
 ادارة الوقت

الخريجات 
 وطالبات الكلية

 30/3/1438 أ/ نوف العتيبي المجتمع وحدة خدمة

 

 



 

 ه1438_ ه1437 ثانياألنشطة التدريبية المنفذة للفصل الدراسي الثانيا: 

  قسم الطالب -1

 التاريخ اسم المدرب الجهة المتعاونة الفئة النشاط م
وكالة الشئون  هيئة التدريس محاضرة طرق التدريس 1

 التعليمية
 ه8/6/1438 د. مجدي يوسفأ.

أساسيات البحث محاضرة  2
 العلمي

وحدة البحث  هيئة التدريس
 العلمي

 ه9/6/1438 د. جعفر الشريف

محاضرة طرق االختبارات   3
 النموذجية

وكالة الشئون  هيئة التدريس
 التعليمية

 15/6/1438 أ.د.مجدي يوسف

محاضرة الخريطة الذهنية  4
 لعلم العقيدة

وحدة البحث  هيئة التدريس
 العلمي

 ه16/6/1438 زياد العامرد. 

ورشة لقاء تعريفي ببرنامج  5
 المراجعة الداخلية

وحدة ضمان  هيئة التدريس
 الجودة

 ه14/6/1438 د. ياسر صابر

وحدة القياس  هيئة التدريس ورشة نواتج التعلم 6
 والتقويم

 ه7/6/1438 د. احمد حسن

وحدة دعم  طالب دورة فن التفاوض 7
الطالب+ قسم 

 االعمالادارة 

د. محمد احمد 
 الخليفة

 ه23/7/1438

دورة دراسة جدوى  8
 المشروعات

د. محمد سليمان  قسم ادارة االعمال طالب
 ابوصالح

 ه22/7/1438

 15/7/1438 د. جالل الصديق وحدة دعم الطالب طالب دورة الصحة النفسية 9
 14/7/1437 د. جالل الصديق وحدة دعم الطالب طالب دورة تقدير الذات 10
ندوة مصادر التلوث واثاره  11

 البيئية
وكالة الدراسات  هيئة التدريس+طالب

 العليا
 22/6/1438 أ.د. مجدي يوسف

ندوة شبكات التواصل  12
االجتماعي وتأثيرها على 

 أبنائنا

 2/6/1438 د. جالل الصديق وحدة دعم الطالب طالب

 29/5/1438 د. جالل الصديق الطالبوحدة دعم  طالب دورة إبداع رغم الضغوط 13
دورة كيفية التأقلم مع البيئة  14

 الجامعية
 18/5/1438 د. جالل الصديق وحدة دعم الطالب طالب



 

 

  قسم الطالبات -2

 التاريخ اسم المدرب الجهة المتعاونة الفئة النشاط م

1 
دور الجامعة في بناء قيم 

 الثقافة التنظيمية

اعضاء هيئة 
 تدريس
 موظفات

 6/7/1438 د/ ناهد عثمان قسم ادارة اعمال

 14/7/1438 د/ زهور محمد قسم اللغة االنجليزية طالبات ضعف مخرجات التعلم 2

3 
ورشة تدريبية في االرشاد 

 االكاديمي
 3/6/1438 د/ حياة عثمان قسم الدراسات طالبات

4 
متطلبات النجاح في سوق 

 العمل
 7/6/1438 عرفة جبريلد/  قسم ادارة اعمال طالبات

 وحدة الجودة طالبات حدد هدفك وخطط لحياتك 5
الطالبة / عائشة 

 النجعي
24/6/1438 

6 
استيراد األسئلة الي مكتبة 

 األسئلة
 29/6/1438 د. سعدية علي الكبير قسم الدراسات هيئة التدريس

 قسم الدراسات طالبات مهارات البحث العلمي 7
 د.سعدية علي الكبير

 شاذليه محمودد/ 
7/7/1438 

 قسم الدراسات طالبات كيفية كتابة البحث العلمي 8
 د.مريم علي جمعة

 د/ حياة عثمان
20/7/1438 

 مهارات القيادة 9
اعضاء هيئة 

 تدريس
 موظفات

 4/8/1438 د/ عرفة جبريل ادارة اعمال

10 
دور الطالبة في جودة  نظام 

 التعليم الجامعي
 15/8/1438 ناهد عثمان عليد/  وحدة الجودة طالبات

11 
طريقك في التميز في لغة 

C++ 
 حاسب الي طالبات

الطالبة / حنان سلوم 
 الراشد

1/8/1438 

12 
تصميم عروض تفاعليه 

 باستخدام البوربوينت

اعضاء هيئة 
 تدريس
 موظفات

 22/7/1438 د/ فاطمة عامر ادارة اعمال

13 
كيف ابدأ مشروعي الصغير 

 بنجاح
 22/6/1438 د/ عرفة جبريل اعمال ادارة طالبات

14 
 تصميم االستباناتاإللكترونية

 

اعضاء هيئة 
 تدريس
 طالبات

وحدة البحث العلمي بقسم 
ادارة اعمال بالتنسيق مع 

 وحدة الجودة

 د/ فاطمة عامر
 

29/7/1438 

15 
تفعيل استخدام قاعدة بيانات 
المكتبة الرقمية السعودية في 

 البحث العلمي

اعضاء هيئة 
 تدريس
 طالبات

وحدة البحث العلمي بقسم 
ادارة اعمال بالتنسيق مع 

 وحدة الجودة
 29/7/1438 د/ عرفة جبريل

 1/8/1438 أ/ نوف العتيبي وحدة التدريب طالبات كتابة التقارير 16

 4/8/1438 أ/ نوف العتيبي وحدة التدريب طالبات كوني متميزة 17

 


