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  م

 عنوان الورشة 
 

 إعداد وتنفيذ 
 
 اليوم

 
 التاريخ

 
 الوقت

 
 المكان

 

 الفئة المستهدفة 

 طالبات موظفات  عضوات
 

أساليب مبتكرة في:  1
 التقويم -التنفيذ -التخطيط

 ✓ ---- ---- مسرح الكلية    11 -9 هـ 3/1/1441 االثنين د/ سحر عبده 

متوقع 
 تخرجهن

 1-10 هـ 2/2/1441 الثالثاء أ/ سالي معاوية المكتبة الشاملة 2
 

قاعة الورش  
 التدريبية 

✓ ✓ ✓ 

 االختبارات االلكترونية 3
 على البالك بورد

قاعة الورش   1-11 هـ 7/2/1441 األحد  د/ غادة شحاتة
 التدريبية 

✓ ---- ---- 

إبداعات القيادة المتميزة  4
 في مسيرة اإلنجاز 

قاعة الورش   12-9 هـ 9/2/1441 الثالثاء  الشاذليفاطمة د/ 
 التدريبية 

✓ ✓ ---- 

قاعة الورش   12-10 هـ 1441/ 10/2 األربعاء د/ منى عبد اللطيف صناعة النجاح 5
 التدريبية 

✓ ✓ ✓ 

قاعة الورش   12-9 هـ 1441/ 16/2 الثالثاء  د/ ذكريات جبريل كيف أقود ذاتي 6
 التدريبية 

---- ---- ✓ 

mailto:%20foed-pdu@psau.edu.sa


 

 
  
 
 

كلية التربية بالدلم        
 

والتطوير وحدة التخطيط  
 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Prince sattam bin Abdulaziz University 

College of Education at Aldillam 

Planning and Development Unit 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  

هـ 1144/ 4014للعام الجامعي ألولطالبات الكلية الفصل ا -: منسوباتمهاراتالخطة التدريبية لتطوير   

وكيلة الدراسات العليا والتطوير والجودة                                                                             رئيسة وحدة التخطيط والتطوير                               

لم المعلم             د/ معا                                                                                                        د/ سحر عبده السيد               

  e-mail:   foed-pdu@psau.edu.sa                ص.ب: 78 الدلم 11992 – هاتف:  96615887284

 مهارات اللغة االنجليزية 7
English language 

skills 

 

 د/أمل الزين

 

 األربعاء
 

 هـ 2/3/1441
 

 
9-12 

 

قاعة الورش  
 التدريبية 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

فنون االتيكيت  8
 والبروتوكول

  9:30 هـ 1441/ 7/3 االثنين د/ سحر عبده 
–  

12:30 

قاعة الورش  
 التدريبية 

---- ✓ ---- 

المقررات وفقاً توصيف  9
 للنماذج الحديثة

قاعة الورش   12-10 هـ 9/3/1441 األربعاء د/ والء عمارة
 التدريبية 

✓ ---- ---- 

مراعاة المشاعر في  10
 القرآن الكريم

قاعة الورش   12-9 هـ 1441/ 17/3 الخميس د/ سماح المولد
 التدريبية 

✓ ✓ ✓ 

التحرير العربي ومهارات  11
 الكتابة

 الثالثاء  طالبد/ شريفة بن 
 

قاعة الورش   12-9 هـ 1441/ 22/3
 التدريبية 

---- ---- ✓ 

قاعة الورش   12-9 هـ 1441/ 28/3 االثنين ابتهال المبردد/  معايير السلوك المهني 12
 التدريبية 

✓  ✓  ---- 

 توصيف البرامج وفقاً  13
 للنماذج الحديثة

الورش  قاعة  12-10 هـ 1441/ 4/ 7 األربعاء د/ والء عمارة
 التدريبية 

✓  ---- ---- 
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