
   

 

 

 

 

بواقع أربعة  صباحا( 12-9ربيع االول( من الساعة 30-صفر  1أوال: دورات احلاسب االىل يف الفرتة من )

 للشهر الواحد  ريال 1000أيام يف األسبوع رسوم الدورة 

 

 

صباحا( بواقع  12-9( من الساعة اولربيع  30 –صفر  1ثانيا: دورات اللغة االجنليزية يف الفرتة من )

 ريال للشهر الواحد 1000الدورة  األسبوع رسومأربعة أيام يف 

 

 الفئة املستهدفة موعد الدورة املدرب اسم  اسم الربنامج/ الدورة م

 أ/ فاطمة ناصر المعلوماتالحاسب اآللي وتقنية   .1
ماجستير ادارة  

 اعمال

 مجيع شرائح اجملتمع 1/2/1440-30/2/1440

 30/3/1440-1/3/1440 الحاسب اآللي في األعمال المكتبية  .2

 الفئة املستهدفة الدورةموعد  املدرب اسم  اسم الربنامج/ الدورة م

تعلمى اللغة االنجليزية كورس   .1
 1مكثف 

 أ/ اروى عبدهللا القحطاني
 لغة انجليزية سبكالوريو

 مجيع شرائح اجملتمع 1/2/1440-30/2/1440

 30/3/1440-1/3/1440 2اللغة االنجليزية كورس مكثف   .2

)اخلطة التنفيذية( 1440-1439دورات الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي   



   

 ساعات( X  3ثالثا: الدورات التطويرية القصرية برسوم )كل دورة يومني

 ساعات( X  3رابعا: الدورات اجملانية القصرية )كل دورة يوم 

  

 

 المدرباسم  اسم البرنامج/ الدورة م
 الفترة الرسوم موعد الدورة

 الى من

واضطرابات  التخاطب  .1
 النطق

 أ/ايمان حربي 
 اخصائي التخاطب وعيوب النطق

صباح 200 24/1/1440 1/1440 /23
 ي

2.  
طرق التعامل مع الطفل 

 المتوحد

 أ/ليلي الزهراني
 ماجستير فى االرشاد النفسي 

 واخصائي بمركز التوحد

 مسائي 200 4/3/1440 3/1440/  3

التغلب على كيفية   .3
 الرهاب االجتماعي

 أ/فاطمة عيسى
 ماجستير علم النفس

 مسائي 50  17/2/1440

 أ/اسماء الشهري برنامج فوتوشوب  .4
 ماجستير في االعالم

 مسائي 200 28/1/1440 1/1440/ 27

 مسائي 200 20/2/1440 1440-2-19 أ/ فاطمة عسيري خبيرة تجميل أساسيات المكياج  .5

اسس ومهارات   .6
 التحرير الصحفي

 أ/ امجاد الشهري
 صحفية

 مسائي 200 6/2/1440 2/1440/  5

7.  
تشخيص االمراض 

 النفسية

 د/والء بدوى محمد   
–أستاذ علم النفس العيادي المساعد 

 جامعة الملك خالد

 مسائي 200 29/2/1440 28/2/1440

 أ/ منى األحمري كتابة التقارير اإلدارية   .8
 ماجستير إدارة اعمال

 مسائي 200 18/3/1440 17/3/1440

 الفرتة موعد الدورة اسم املدرب اسم الربنامج/ الدورة م

 المبروكأ/هيفاء  مخاطر األلعاب االلكترونية على األطفال 1
 ماجستير في الطفولة

 مسائي 23/2/1440

 الصعيدى د/نعمة اإلسعافات االولية 2
 أستاذ التمريض المساعد جامعة الملك خالد

 مسائي 5/3/1440

 د/منى عبد الواحد عالجه( -التبول الالإرادي عند األطفال )أسبابه 3
 جامعة الملك خالد أستاذ االرشاد النفسي المساعد

 مسائي 18/3/1440

وكيلة عمادة  د. حصة آل ملوذ)أ. مشارك(أ. استراتيجيات التدريس الحديث 4
 الجودة والتطوير

 مسائي 24/3/1440

 د/ هبة الغمرى اإلرشاد الزواجى واألسري 5
 أستاذ مساعد بكلية االقتصاد المنزلي

 مسائي 26/2/1440


