
 

  

 

 

 اجلبيعي انعبو ين انثبني اندراصي انفصم يف انتدريش هيئة ألعضبء انتدريبية انربايج (1) رقى جدول
 هـ1438/1439

 
املذرب املشاركون الفئة املستهذفة تاريخ الانعقاد اسم الذورة م 

وصاء سجال 

هـ 21/5/1439إداسة ضمان الجىدة  1

 

العمذاء والىهالء 

 وسؤشاء ألاكصام

عبذالعزيز الهاجشي  .د 25 25

حصه آل ملىر . د

هـ 26/5/1439مخشجاث التعلم  2

 

شعيذ هادي  .د 20 20أعضاء هيئت التذسيض 

غادة الششبيني  .د

هـ 3/6/1439مهاساث الاجصال الاوادًمي  3

 

  0 25أعضاء هيئت التذسيض 

 عبذالشحمً بتيل. د 

 

التحليل إلاحصائي باشتخذام  4

((SPSS 

هـ 10/6/1439

 

عادل ظاهش . د 0 25أعضاء هيئت التذسيض 

هـ 12/6/1439 (مفاهيم وأشاليب)الليادة  5

 

العمذاء والىهالء 

وسؤشاء ألاكصام 

عبذالشحمً الفيفي . أ 0 25

6 Using online environments 

in university education 

هـ 17/6/1439

 

علي ألامير . د 0 25أعضاء هيئت التذسيض  

جعىيش املىاهج وفم هؽشيت  7

الخبراث 

هـ 24/6/1439

 

محمذ حصً آل . د 0 25أعضاء هيئت التذسيض 

شفشان 

 شعيذ آل هادي/ د 25 25 أعضاء هيئت التذسيض هـ25/6/1439 إلاسشاد ألاوادًمي 8

 فاظمت شعبان. د

أخالكياث وآداب املهىت في  9

التعليم الجامعي 

هـ 2/7/1439

 

عادل ُمعتمذ . د 0 25أعضاء هيئت التذسيض 

عبذالحميذ 

أعضاء هيئت التذسيض  هـ3/7/1439 كياس مخشجاث التعلم 10

في وليت الششيعت واللغت 

 العشبيت

 عاًض الشهشاوي/ د 0 25

هـ 9/7/1439أهماط الشخصيت الليادًت  11

 

العمذاء والىهالء 

وسؤشاء ألاكصام 

ؼافش آل حّماد / د 0 25

هـ 9/7/1439 الششاهت املجتمعيت 12

 

أمل ال مشيغ / د 25 0أعضاء هيئت التذسيض 

 شعيذ هادي/ د 25 25 فشوع الجامعت هـ10/7/1439 مخشجاث التعلم 13

 غادة الششبيني/ د

14 Banchmarking and KpIs 11/7/1439 علي بً شعيذ . د  0 25أعضاء هيئت التذسيض هـ



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في التخصصاث  

الصحيت 

اللحعاوي 

مهاساث اليشش في املجالث  15

( ISI)الاجىبيت

هـ 16/7/1439

 

 ععا هللا اللغ/ د 25 25أعضاء هيئت التذسيض 

 مي الذشىقي/ د

الليادة املتميزة في البيئت  16

الجامعيت 

هـ 18/7/1439

 

العمذاء والىهالء 

وسؤشاء ألاكصام 

حصين آل عبيذ / د 0 25

شهاد علي عبذهللا / د 25 0أعضاء هيئت التذسيض هـ 23/7/1439 (SPSS )التحليل إلاحصائي 17

هـ 30/7/1439الجىدة مً التىؽير إلى التعبيم  18

 

حصت آل عامش / د 25 0 فشوع الجامعت

الليادة املتميزة في البيئت  19

الجامعيت 

هـ 7/8/1439

 

العمذاء والىهالء 

وسؤشاء ألاكصام 

عبير محفىػ /د 25 0

هـ 10/8/1439-9اعذاد الذساشت الزاجيت  20

 

حىان العليان /د 25 0أعضاء هيئت التذسيض 

جعىيش املىاهج وفم هؽشيت  21

الخبراث 

 ًحذد ال حلا

 

محمذ حصً آل . د 0 25 فشوع الجامعت

شفشان 



 

  

 

 جببيعة يركز انقيبس وانتقويىملركز املقرتحة لورش انعًم وانربايج انتدريبية ( 2)جدول رقى 
اند خاملهك 

 م
البرهامج 

عذد مشاث 

التىفيز 
الزمان 

املصتهذفىن 

الفئت العذد 

1 
 Courseخعت امللشس 

Syllabus 

 

4 

5-6/05/1439 

7-8/05/1439 

23-24/12/1439 

25-26/12/1439 

جميع أعضاء هيئت 

التذسيض بالجامعت 
أعضاء هيئت التذسيض 

2 

جىفيز اهذاف ومهام 

مشهز اللياس والتلىيم 
4 

هـ 12-14/05/1439

هـ 25-26/6/1439

2-3/1/1440 

13-14/2/1440 

58 

مششفي ومصاعذي مششفي 

وحذاث اللياس والتلىيم 

بالكلياث 

التىجهاث الحذًثت  3

لللياس والتلىيم 

 

 58هـ 19/05/1439 1

مششفي ومصاعذي مششفي 

وحذاث اللياس والتلىيم 

بالكلياث 

بىاء امللشساث  4

 
هـ 26-27/05/1439 1

جميع أعضاء هيئت 

التذسيض بالجامعت 
أعضاء هيئت التذسيض 

5 
بىاء الاختباساث 

التحصيليت 
3 

03-04/06/1439 ٌ

-17هـ 10-12/06/1439

هـ ـ 19/06/1439

جميع أعضاء هيئت 

التذسيض بالجامعت 
أعضاء هيئت التذسيض 

6  

بىاء وجعىيش بىىن 

ألاشئلت 

 

1 

02-04/07/1439 ٌ

-16هـ 09-11/07/1439

هـ 18/07/1439

جميع أعضاء هيئت 

التذسيض بالجامعت 
أعضاء هيئت التذسيض 

7 

هـ 08/1439/ 02-01 1جلىيم البرامج 

100 

 50+  رهىس 50)

 (اهاث

اللياداث الاوادًميت وإلاداسيت 

بالجامعت 

 

 

 

  

  

  

 

 



 

  

 

 اجلبيعي انعبو ين انثبني اندراصي انفصم يف  اإلنكرتونية انتدريبية اندورات (3) رقى جدول
 هـ1438/1439

 
 

 

 

 
 
 

 الفئت املصتهذفتجاسيخ الاوعلاد اشم الذوسة م 
 املشاسهىن 

 املذسب
نساء  رجال

 غادة الششبيني/ د Online Online أعضاء هيئت التذسيض Open كياس مخشجاث التعلم 1

حصت آل ملىر / د Online Onlineأعضاء هيئت التذسيض  Openاغالق دائشة التلييم  2

3 
بىاء الاختباساث للياس 

مخشجاث التعلم 
Open  أعضاء هيئت التذسيضOnline Online غادة الششبيني/ د 

4 
جلشيش وجىصيف امللشساث 

الذساشيت 
Open  أعضاء هيئت التذسيضOnline Online شعيذ شعذ هادي /د

 Online Onlineأعضاء هيئت التذسيض  Openمتعلباث الاعتماد البرامجي  6
 عبذالعزيز الهاجشي /د

 

7 
course report 

course specification 
Open 

أعضاء هيئت التذسيض 

غير الىاظلين باللغت 

العشبيت 

Online Online مي الذشىقي / د

8 

Bench- marking 

key performance 

indicators 

Open 

أعضاء هيئت التذسيض 

غير الىاظلين باللغت 

العشبيت 

Online Online علي شعيذ اللحعاوي/ د 

9 Rubrics test Open 

أعضاء هيئت التذسيض 

غير الىاظلين باللغت 

العشبيت 

Online Online مي الذشىقي / د

11 

الاحترافيت في اشتخذام 

 العشوض التلذًميت املتىىعت

 في التعليم

(prezi-Adobespark-

Moovly) 

Open أعضاء هيئت التذسيض Online Online رهشي الىادعي .أ 

 عبذالشحمً اللشفي/ د Online Online أعضاء هيئت التذسيض Open التعليم التعاووي 12


