
وكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع الجامعة بتهامة تقدم

سلسلة دورات تدريبية متنوعة لجميع فئات المجتمع



تحديات التعليم الإلكتروني 

في ظل جائحة كورونا

دراسة جدوى المشاريع

مهارات متقدمة في 

 الحاسب الآلي

أمن المعلومات وخصوصية

المستخدم 

د. آمنه جبريل         د. سهام آل حيدر        الأربعاء  ١٩ رجب ١٤٤٢ هـ.        اضغط هنا 

أ. خالدة اسماعيل         د. فاطمة جابر        الأحد  ٢٣ رجب ١٤٤٢ هـ.       اضغط هنا 

أ. نهلة يوسف          د. عهود سعود        الأربعاء  ٢٦ رجب ١٤٤٢ هـ.       اضغط هنا 

أ. مرام محمد         د. بدرية الشهري        الأحد  ١ شعبان ١٤٤٢ هـ.             اضغط هنا 

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

معلمات مدارس التعليم العام 

المهتمين باالستثمار والمشاريع من أفراد المجتمع 

الموظفات والمعلمات 

جميع فئات المجتمع

يقدم البرنامج                يدير الجلسة

للتواصل: vdco@kku.edu.saمواعيد جميع الدورات التدريبية ٧ - ٩ مساءاً 

https://zoom.us/j/93769138166
https://zoom.us/j/92925755331
https://zoom.us/j/92925755331
https://zoom.us/j/92925755331
https://zoom.us/j/92362984962
https://zoom.us/j/92362984962
https://zoom.us/j/91914258738
https://zoom.us/j/91914258738


استراتيجية النجاح والتميز

في العمل  

الذكاء االصطناعي

وتطبيقاته في حياتنا

كيف تتعلم اللغة الإنجليزية

اليوم العالمي لمتالزمة

داون

د. إبراهيم عسيري      د. عبدهللا الشهري        الأربعاء  ٤ شعبان ١٤٤٢ هـ.   اضغط هنا 

يقدم البرنامج                يدير الجلسة

د. حسام الصوفاني         د. فاطمة جابر         الأحد  ٨ شعبان ١٤٤٢ هـ.      اضغط هنا 

أ. سلطان الزهراني          د. فهد محمد        الأربعاء  ١١ شعبان ١٤٤٢ هـ.    اضغط هنا 

مستشفى محايل         د. فهد محمد        الأحد  ١٥ شعبان ١٤٤٢ هـ.     اضغط هنا  

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

جميع فئات المجتمع

جميع فئات المجتمع

جميع فئات المجتمع

جميع فئات المجتمع

للتواصل: vdco@kku.edu.saمواعيد جميع الدورات التدريبية ٧ - ٩ مساءاً 

https://zoom.us/j/99105224585
https://zoom.us/j/99105224585
https://zoom.us/j/95550502257
https://zoom.us/j/95550502257
https://zoom.us/j/93180601143
https://zoom.us/j/93180601143
https://zoom.us/j/91672704769
https://zoom.us/j/91672704769
https://zoom.us/j/91672704769


مواقع التواصل االجتماعي

تحت المجهر

(برنامج غذاؤك) التوعية

بشرطان القولون 

أيدي أمينة (يوم التمريض

الخليجي)

د. محمد الحسن      د. عبدهللا الشهري        الأربعاء  ١٨ شعبان ١٤٤٢ هـ.    اضغط هنا 

يقدم البرنامج              يدير الجلسة

كلية العلوم الطبية       د. بدرية الشهري       الأحد  ٢٢ شعبان ١٤٤٢ هـ.       اضغط هنا
التطبيقية 

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

الفئة المستهدفة:

جميع فئات المجتمع

جميع فئات المجتمع

جميع فئات المجتمع

كلية العلوم الطبية       د. عبدهللا محمد     الأربعاء  ٢٥ شعبان ١٤٤٢ هـ.   اضغط هنا
التطبيقية 

للتواصل: vdco@kku.edu.saمواعيد جميع الدورات التدريبية ٧ - ٩ مساءاً 

https://zoom.us/j/99414940577
https://zoom.us/j/99414940577
https://zoom.us/j/99414940577
https://zoom.us/j/93802860151
https://zoom.us/j/98598030889
https://zoom.us/j/98598030889

