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 عنوان الورشة 
 

 إعداد وتنفيذ 

 

 اليوم

 

 التاريخ

 

 الوقت

 

 المكان

 

 الفئة المستهدفة 

 طالبات موظفات  عضوات
 

دارة  إأساليب مبتكرة في  1

 الموقف التعليمي 

 √   قاعة التدريب  12- 9.30 هـ 1441/ 6/ 4 االربعاء د.سحر عبده
 متوقع تخرجهن

متقدمة في الحاسب مهارات  2

 سالت" اااللي "دمج المر

  √  هـ 1441/ 1440خالل الفصل الدراسي الثاني  أ/ سمية الخنين

3 

 
 

 الخطو األول

 √   (2-1أ )قاعة  10-8 هـ22/6/1441 األحد أ/ سيناء طالل 
 (3-1أ )قاعة  12- 10 هـ 1441/ 6/ 23 االثنين مستوى أول

 (4-1أ )قاعة  10-8 هـ 1441/ 6/ 24 الثالثاء
 أمن االنترنت  4

 Internet Security" " 
 √ √ √ قاعة التدريب  11-9 هـ22/6/1441 االحد سالي معاوية  /أ

5 

 
English clinic أ/أبرار   -د/أمل الزين

  -أ/ غيداء السنبل -اليمني

 أ/ نورة الذياب 

 ( 1- 4قاعه أ) 9.30-8 هـ23/6/1441 االثنين

 ( 3- 4(وأ)2-4أ)

  √ 
 هـ25/6/1441 االربعاء مستوى أول

 - أ/ أماني الدخيل مراحل األسرة  6

 أ/ حصة الجليميد 

 √   قاعة التدريب  1- 11 هـ 1441/ 6/ 23 ثنيناال

  √ √ قاعة التدريب  12- 10 هـ 1441/ 6/ 25 االربعاء د/ منى عبداللطيف  قوة الثقة بالنفس  7
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8 
 √   المسرح  12- 10 هـ25/6/1441 االربعاء أ. فوز العصيمي  السيرة الذاتية

 √ √ √ قاعة التدريب  12- 9.30 هـ 1441/ 7/ 1 الثالثاء د/ سحر عبده  فنون التفاوض واإلقناع 9

  √  قاعة التدريب  12- 10 هـ 1441/ 7/ 2 االربعاء د.مها الخطيب أفكارك تصنع حياتك  10

 √ √ √ قاعة التدريب  11-9 هـ 9/7/1441 االربعاء ابراهيمد. ايمان أ.  ولوياتدارة األإ 11

االختبارات االلكترونية على  12

 البالك بورد
   √ قاعة التدريب  11-9 هـ13/7/1441 االحد د.غاده شحاته

-9.30 هـ14/7/1441 االثنين د. والء عمارة  مؤشرات االداء  13

10,30 
   √ قاعة التدريب 

14 

 
إعداد الكفاءات االدارية في  

 الفقه االسالمي 
  √ √ قاعة التدريب  11.30- 10 هـ 1441/ 7/ 16 االربعاء د. ابتهال المبرد 

االثار السلبية لوسائل   15

 التواصل االجتماعي 

 √ √  قاعة التدريب  12-10 هـ23/7/1441 االربعاء  د. أسماء الشخيبي

 √  √ قاعة التدريب  12-10 هـ27/7/1441 االحد د. منى طه  أساليب متطورة في التقييم  16

ضاءات ربانية في الصحة  إ 17

 النفسية 

 √ √ √ قاعة التدريب  11-9.30 هـ16/8/1441 الخميس  د. سماح المولد
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