
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شطر  -ـ هـ1440-1439البرامج والدورات التدريبية للفصل الثاني 
 الطالب



 كلية الحاسب اآللي

 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م

 22/5/1440 120 شهور 3 لاير2500 كلية الحاسب اآللي استخدام الحاسب في األعمال المكتبية 1

 15/7/1440 25 اسبوع لاير800 كلية الحاسب اآللي Photoshop أساسيات ال 2

3 
دورة تعليم برمجة تطبيقات الجوال االندرويد 

 APP INVENTORباستخدام 
 12/6/1440 50 أسابيع 4 لاير1500 كلية الحاسب اآللي

 19/6/1440 24 أسبوعين لاير 1500 كلية الحاسب اآللي االمن السيبراني 4

 والترجمةكليات اللغات 

 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م
 مهارات التحدث باللغة االنجليزية 5

كليات اللغات 

 والترجمة
 15/5/1440 48 أسابيع 4 لاير1500

 اللغة اإلنجليزية للسنة التحضيرية 6
كليات اللغات 

 والترجمة
 15/5/1440 48 أسابيع 4 لاير1500

 كلية العلوم
 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م
 6/6/1440 8 يومان لاير650 كلية العلوم التحليل الكروماتوغرافي السائل والغازي 7

8 
التدريب على جهاز تحليل العناصر باستخدام 

 الحث البالزمي المزدوج
 6/6/1440 8 يومان لاير650 كلية العلوم

9 
األشعة و التدريب على الماسح االلكتروني 

 السينية
 6/6/1440 8 يومان لاير650 كلية العلوم

 عمادة التطوير والجودة
 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م
لاير2500 د/عبد الرحمن بتيل TOTإعداد مدربين  10 أيام 5   30 29/5/1440  

 كلية التربية -التعليمالتطبيقات السحابية في 
 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م
11 

في  Apps Googleاستخدام تطبيقات جوجل 

 التعليم

د. حامد علي 

 الشهراني
 22/5/1440 9 أيام 3 لاير800

 28/5/1440 6 يومان لاير500 د. نايف محمد جبلي علم( مايكروسوفت الخبيرم -كيف تصبح )مدرب  12

 12/6/1440 6 يومان لاير500 د. نايف محمد جبلي Swayإنشاء القصص الرقمية باستخدام تطبيق  13

 كلية التربية -تصميم المواقع االلكترونية
 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م
14 

بناء المواقع التعليمية والشخصية باستخدام 

 Sites Gتطبيق 
 12/6/1440 6 يومان لاير500 د. مصطفى كمال موسى

 كلية التربية -التصميم التعليمي

 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م
 19/6/1440 6 يومان لاير500 د.عادل ابراهيم قحمش تصميم وتطوير حقائب التدريب االلكتروني 15

16 
اإللكترونية تصميم وإنتاج الدروس والمقررات 

 التفاعلية

أ.د. أحمد صادق عبد 

 المجيد

 10/7/1440 6 يومان لاير500

 كلية التربية -األلعاب التعليمية
 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م
17 

 Mobileتصميم وتطوير األلعاب التعليمية 

Games Application 10/7/1440 6 يومان لاير500 .عادل ابراهيم قحمشد 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية التربية -مهارات التعلم الذاتي

 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م
18 

 Mindتطبيقات الخريطة الذهنية )

Mapping ).في المشاريع البحثية والدراسية 
 17/7/1440 6 يومان لاير500 د. نايف محمد جبلي

 التربيةكلية  -التعلم االلكتروني

 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م
19 

صناعة خبرات المتعلم في بيئات التعلم 

 االلكتروني
 17/7/1440 6 يومان لاير500 د.عادل ابراهيم قحمش

 كلية الهندسة

 التاريخ عدد الساعات المدة التكلفة المنفذ عنوان الدورة م

20 
أساسيات التصميم الهندسي ثالثي األبعاد 

 باستخدام برنامج صوليدووركس
 12 أيام 3 لاير550  د.  أمير محمد القسنطيني

21: 22 

2019يناير   

 12 أيام 3 لاير 550  د. محمد الهاشمي العوني الرسم الهندسي باالوتوكاد 21
28: 30 

2019يناير   

22 
تقنية توليد الكهرباء بالخاليا الشمسية 

 لألستخدام المنزلي و التجاري
 12 أيام 3 لاير550  د.  ابراهيم السيد السيسي

فبراير  6 :4

2019 

 12 أيام 3 لاير550  لهادي محمدا د.  خالد الخرسانية المنشآت وتدعيم ترميم 23
11: 13 

2019فبراير   

 12 أيام 3 لاير 550 د. ياسر األشقر صيانة وتدعيم المنشآت المعدنية 24
15: 17 

2019فبراير   

 12 أيام 3 لاير550  د.  زكريا سالم البربرى صيانة الشبكات و المحوالت  الكهربائية 25
15: 17 

2019فبراير   

26 
دمج والتحكم في مصادر الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح في نظم القوى الكهربائية باستخدام 

 :  الطاقةPSATنظام أدوات تحليل 

 12 أيام 3 لاير 550 د. عبدالعزيز سعيدي
22: 24 

2019فبراير   

27 
تقدير الطاقة الكهربائية المستهلكة في المباني   

 وكيفية ترشيدها eQUESTباستخدام برنامج 
 12 أيام 3 لاير 550 سالم القرنيد .

 مارس 6: 4

2019 

28 
للمهندسين التأهيل الجتياز االختبار المهني 

 للهيئة السعودية للمهندسين) قسم ميكانيكا(

 د. فوزي عسكري

 د. مصطفي عبدالمهيمن

 د. سفيان الملولي
 30 أيام 10 لاير950  

10 :21 

 2019فبراير 

29 
التأهيل الجتياز االختبار المهني للمهندسين 

 للهيئة السعودية للمهندسين) قسم كهرباء(

 د. محمد فراج محمد

 محمد زايدي د. المنجي

 د. عبدالعزيز السعيدي
 30 أيام 10 لاير950 

10 :21 

 2019فبراير 

30 
التأهيل الجتياز االختبار المهني للمهندسين 

 للهيئة السعودية للمهندسين

 ) قسم مدني(

 د. محمد الهاشمي العوني

 د. محمد أحمد

 د. محمود حسين
 30 أيام 10 لاير 950

10 :21 

 2019فبراير 

 30 أيام 3 لاير550  محمد عبدالعزيزد . المخلفات الصلبةتدوير  31
11 :13 

 2019 مارس


