
 ليلكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالس



مما ال خيفى على اجلميع أن لوحدات الكلية أهدافها   
كلية  وبراجمها ومناشطها اليت حتقق الفائدة والنفع ملنسوبي ال
 .من أعضاء وموظفني والطالب وكذلك اجملتمع احمللي 

وبني أيديكم برامج متنوعة سيتم تقدميها بإذن اهلل هذا  
 .هـ1443العام اجلامعي 

  ونسأل املوىل عزوجل أن ينفع بها وأن يبارك يف جهود الزمالء  
 .والزميالت منسقي الوحدات

 واهلل املوفق ،،  

 عيشبيب السبي بنفيصل / د 

 عميد الكلية

 لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسلي



املستهدفالحالةالوقتالتاريخاسم املدرب*اسم النشاط  

 144310/ 3/22فالح بن مفلح العمور / دمهارات في الخطابة واإللقاء
 
الطالبحضوريصباحا

الطالبعن بعدمساء  14438/ 4/3أحمد جابر / دأدب االعتذار  في اإلسالم

الطالبعن بعدمساء  14438/ 4/13معيض حسن/ أاالتجاهات الحديثة في الترجمة

الطالبحضوريمساء  14438/ 4/18كومارتريبيون /د كتابة السيرة الذاتية باللغة اإلنجليزية

 144310/ 6/21فهد عبدهللا الزويمل/ أطور ذاتك غير حياتك
 
الطالبعن بعدصباحا

 144310/ 7/6جعفر محمد عبد الكريم/ دمهارات العمل ضمن فريق العمل
 
الطالبحضوريصباحا

 144310/ 7/30أبو الحسن جمعه حامد/دقيادة التغيير  في مؤسسات القطاع العام والخاص
 
الطالبحضوريصباحا

 144310/ 8/18هجو البشير محمد/ د هنيحل املشكالت واتخاذ القرارات باستخدام أسلوب العصف الذ
 
الطالبحضوريصباحا

بيمنسق وحدة النشاط الطال



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب *اسم النشاط 

الطالباتعن بعدمساء  1443/3/48يحشليو نوف بنت ناصر بن /أ)كيف نكتسب اللغة اإلنجليزية (دورة بعنوان 

افيكتصميم (دورة بعنوان  الطالباتحضوريمساء  14438/ 3/20يع شيخه بنت مبارك بن طا/أ)التعليمياالنفوجر

بيمحاضرة توعوية عن األمن والسالمة بالتعاون مع وحدة العمل الطال
رحمة بخيت اليامي / أ
الجوهرة إدريس / أ 

4/6 /144310 
 
الطالباتحضوريصباحا

الطالباتعن بعدمساء  14438/ 4/11ي ملياء بنت عبدهللا الباد/أ)الثقة بالنفس وتطوير الذات)دورة بعنوان 

الطالباتحضوريصباحا 14439/ 4/20أروى فرحان سعيد /أ)أساسيات التصوير الفوتوغرافي) دورة بعنوان 

الطالباتعن بعدمساء  14438/ 4/24عبير بنت حمد بن محمد /أ(لغة اإلشارة)دورة بعنوان 

 144310/ 7/6فاتن تكروني / أمحاضرة بعنوان امللكية الفكرية للرسامين
 
الطالباتحضوري صباحا

الطالباتعن بعد مساء  14438/ 7/5ي عايده  عبد العال الدسوق/د دورة تنمية  مهارات التحدث لدى طالبات املرحلة الجامعية 

 144310/ 9/4نوف مبخوت محمد /أدورة بعنوان الربح من خالل التصوير 
 
الطالباتحضوريصباحا

افية   144310/ 9/10رنا بنت مفلح بن شايع /أدورة عن تطبيقات الجوال لتصحيح  الصور باحتر
 
الطالباتحضوريصباحا

مديرة شؤون الطالبات



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب اسم النشاط

 14439/ 1/21وحدة اإلرشاداالسبوع اإلرشادي
 
الطالب حضوريصباحا

والطالبات

الطالب عن بعدساء  م14438/ 2/13وحدة اإلرشاد واألنشطةلقاء املستجدين

 ص144310/ 2/26منسقي األقساماإلرشاد املتخصص
 
الطالب حضوريباحا

 2/28/144310وحدة اإلرشاد*مهارات االستذكار الجيد
 
الطالباتحضوريصباحا

 144311/ 3/13وحدة اإلرشاديةمهارات العرض والتقديم وإعداد الواجبات الدراس
 
الطالباتحضوريصباحا

 144311/ 3/27رباب عبد الجميد/ أ*مهارات إدارة الوقت
 
الطالباتحضوريصباحا

 144310/ 3/28عبدالرؤوف الحراحشة/ أأهمية املعدل التراكمي وسوق العمل
 
الطالب حضوريصباحا

 144311/ 4/11اإلرشادوحدة من قلق االختباركيفية التخلص 
 
الطالباتحضوريصباحا

 144311/ 4/12عبدالرؤوف الحراحشة/ أاالستعداد العقلي والنفس ي لالختبارات
 
الطالب حضوريصباحا

 (الطالب)منسق وحدة اإلرشاد األكادميي 

(الطالبات)منسقة وحدة اإلرشاد األكادميي 



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب *اسم النشاط  

 ص144310/ 3/27فالح بن مفلح العمور / دمقومات الخطبة املؤثرة 
 
املجتمع املحليحضوريباحا

 ص144310/ 4/2هجو البشير محمد علي/ دالفعال  التخطيط الشخص ي مهارات 
 
املجتمع املحليحضوريباحا

 14434/ 4/3شطناوي حسين علي / مأساسيات الحاسب اآللي 
 
املجتمع املحليحضوريعصرا

 14434/ 4/9أبو الحسن جمعة/ داالتصاالت اإلدارية 
 
املجتمع املحليحضوريعصرا

 ص144310/ 4/ 10مجعفر محمد عبدالكري/ دأساسيات إدارة الوقت 
 
املجتمع املحليحضوريباحا

املجتمع املحليحضوريمساء  4/14438/ 28تهاني شراحيلي/أ مهارات كتابة اإليميالت الرسمية 

املجتمع املحليحضوريمساء  14438/ 7/7بدور عسيري / أ ألولية املعلمات الصفوف مهارات تدريس  اللغة اإلنجليزية 

 (الطالب)منسق وحدة خدمة اجملتمع 

 (الطالبات)منسقة وحدة خدمة اجملتمع 



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب اسم النشاط

الطالباتحضوريمساء  14438/ 3/19ديلالشدانة/أ*مهارات اإللقاء  

*مهارات الخط العربي 
صالح الصاعدي/ د
فاتن محمد إبراهيم / أ

10 /4 /144312 
 
الطالب والطالباتحضوريظهرا

*مهارات استخدام السبورة الذكية 
أحمد  موفق بطاينة/ أ
كوثر عباس محمد/ أ

حضوريمساء  14438/ 5/ 8
أعضاء هيئة 

التدريس 

اإلداريون حضوريمساء  14434/ 4/ 11أبو الحسن جمعة حامد / دمهارات الخطابات اإلدارية 

الطالب حضوريمساء  14438/ 6/ 14عالء الدين رمضان/ د*األرشفة الرقمية في اللغة العربية 

*مهارات الترقيم واإلمالء 
خالد أحمد حسن/ د
عايدة عبدالعال العجمي / د

الطالب والطالباتحضوريمساء  14438/ 8/7

اإلداريون عن بعدمساء  14434/ 8/ 26علىمحمدالبشير هجو /دفن التعامل مع املراجعين

 (الطالب)منسق وحدة التدريب والتطوير 

(الطالبات)منسقة وحدة التدريب والتطوير  



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب اسم النشاط

 144312/ 3/19منى جمال/ دنحو االعتماد األكاديمي
 
أعضاء هيئة التدريسحضوريظهرا

 144312/ 4/ 4بتول املصري /أمؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج
 
أعضاء هيئة التدريسحضوريظهرا

 144312/ 6/ 23منى جمال/ دقياس مخرجات تعلم البرنامج
 
أعضاء هيئة التدريسعن بعدظهرا

أعضاء هيئة التدريسعن بعدمساء  14438/ 9/ 13مصطفى القضاة/أإعداد الدراسة الذاتية للبرامج

 (الطالب)منسق وحدة اجلودة والتطوير 

(الطالبات)منسقة وحدة اجلودة والتطوير 



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب اسم النشاط

الطالب والطالباتعن بعدمساء  14438/ 2/ 29محمد املتولي عامر/ ددورة  تدريبية  عن البالك بورد

الطالباتعن بعدمساء  8ــ1443/ 3/8كوثر عباس/أيةدورة تدريبية بعنوان املجموعات والواجبات الجماع

الطالبات عن بعدمساء  8ـ 1443/ 4/ 27كوثر عباس/ أدورة مشاركة امللفات عن بعد

الطالباتعن بعدمساء  8ـ1443/ 9/ 13كوثر عباس/ أLockdown Browserدورة تدريبية 

أعضاء هيئة التدريسعن بعدمساء  14438/ 5/ 16محمد املتولي عامر/ داالختبارات اإللكترونية 

أعضاء هيئة التدريسعن بعدمساء  14438/ 10/ 11كوثر عباس/ أMotion Graphicsدورة تصميم  

أعضاء هيئة التدريسعن بعدمساء  14438/ 10/27محمد املتولي عامر/ ددورة جودة املقررات اإللكترونية

 (بالطال)منسق وحدة التعليم اإللكرتوني 

(الطالبات)منسقة وحدة التعليم اإللكرتوني 



املستهدفالحالةالوقتالتاريخاسم املدربةاسم املدرباسم النشاط

 12ه1443/3/7سعدية حسن حمزة/ دإنترنت األشياء أشهر وظائفه ومجاالته
 
الطالباتعن بعدظهرا

 144312/ 3/13كوثر عباس/ أعبد الرؤوف الحراحشة*التعريف بالبوابة اإللكترونية سبل 
 
الطالب والطالباتحضوريظهرا

 144312/ 21/3عفاف مكاوي / د*أسرار نجاح املقابلة الشخصية 
 
الطالباتحضوريظهرا

 144312/ 3/27عواطف الرشيدي/ دعبد هللا الدخيل/ أ *يل فيها وكيفية التسج( دروب) املنصة الوطنية للتدريب اإللكتروني
 
الطالب والطالباتحضوريظهرا

 144312/ 4/5البندري  فهاد فرحان*التعريف ببرامج االبتعاث الحكومي 
 
الطالباتحضوريظهرا

 144312/ 4/12بدور عسيري / أ*IELTSتعريف الخريجات والطالبات ببرنامج 
 
الطالباتحضوريظهرا

 144310/ 6/29فنكانا/ د*مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
 
الطالب والطالباتعن بعد صباحا

 144310/ 7/21أبو الحسن جمعة/ د*األصول العلمية التخاذ القرار 
 
الطالبحضوريصباحا

 144310/ 7/26محمد عبد الرحمن  الحمد/ د*وابة وكيفية التسجيل بالب( طاقات) ورشة عمل عن البوابة الوطنية
 
الطالب والطالباتعن بعدصباحا

 144310/ 8/4هجو البشير/ د*التخطيط الشخص ي الفعال 
 
الطالبحضوري صباحا

 144310/ 9/3فهد العثمان/ د( *متهري) التعريف بربنامج 
 
الطالب والطالباتعن بعد صباحا

 144310/ 9/20صالح الصاعدي/ د*ندوة  بعنوان خطوات حنو مستقبل وظيفي واعد 
 
الطالب والطالباتعن بعدصباحا

 (الطالب)منسق وحدة اخلرجيني 
(الطالبات)منسقة وحدة اخلرجيني 



منسق وحدة القبول والتسجيل

املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب اسم النشاط

 144312/ 3/9شطناوي عليحسين/مدورة الحذف واإلضافة
 
أعضاء هيئة التدريسحضوريظهرا

 144312/ 5/ 26حسين علي شطناوي / مدورة إعداد الجداول اإللكترونية
 
أعضاء هيئة التدريسحضوريظهرا

الطالباتحضوريمساء  14438/ 6/ 14سعد الدوسري رجساء/ أثقافة القبول والتسجيل

 144312/ 9/ 13ي و حسين علي شطنا/ مثقافة القبول والتسجيل
 
الطالب حضوريظهرا



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب اسم النشاط

 144310/ 3/ 15شكري الزهري / دكيف تكتب بحثا مقبوال لدى مجلة محكمة؟
 
أعضاء هيئة التدريسعن بعدصباحا

 4/17/144310شكري الزهري / د*توظيف األساليب الكمية في البحوث الطالبية
 
الطالب والطالباتعن بعدصباحا

أعضاء هيئة التدريسعن بعدمساء  14437/ 7/12منى جمال/ داالقتباس واالنتحال في البحث العلمي

الطالب والطالباتعن بعدمساء14438/ 7/22شكري الزهري / د*أساسيات البحث العلمي 

أعضاء هيئة التدريسعن بعدمساء14438/ 8/17كوثر عباس/ أإدارة املراجع البحثية إلكترونيا 

 منسق وحدة البحث العلمي

 منسقة وحدة البحث العلمي



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب اسم النشاط

عن بعدمساء  14436/ 19/3محمد مبارك آل زنان/أإجراءات ومتطلبات االبتعاث والوصول الى بلد االبتعاث

الطالب والطالبات 

أعضاء هيئة التدريس

عن بعدمساء  14436/ 9/4محمد مبارك آل زنان/أبتعاثحضور واملشاركة في املؤتمرات العلمية أثناء اال الأهمية 

احيلي /أصاالبتعاث وتصنيف الجامعة وتصنيف التخصاختيار دولة  ي علي شر
 
عن بعدمساء  14438/ 27/6تهان

ي/أ؟كيف تصبح فاعال في بلد االبتعاث عن بعدمساء  14438/ 14/7بدور مري    ع عسير

 منسق وحدة االبتعاث 

منسق وحدة االبتعاث 



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب اسم النشاط

احيلي /أ*املترجم والكتاب ودار النشر  ي شر
 
الطالباتعن بعدمساء  14438/ 23/4تهان

الطالبات عن بعدمساء  14438/ 25/3صفاء عبدالقادر/ د *املكتبة املنزلية وطرق تصنيفها 

الطالباتعن بعدمساء  14438/ 2/4فاتن محمد/ أ *كتابة بال أخطاء

الطالباتعن بعدمساء  14438/ 16/6فاتن محمد/ أ (*القصصية )الكتابة اإلبداعية 

 144310/ 7/7عواطف الرشيدي/ د *تخريج الحديث
 
الطالباتعن بعدصباحا

أعضاء هيئة التدريسعن بعدمساء  14438/ 20/9كوثر عباس/ أ *استخدام نماذج قوقل والشهادات اإللكترونية

ي القضاة/ أ*املكتبة الرقمية
مصطف 

غزيل الفاران/ أ
الطالب والطالباتعن بعدمساء  14438/ 27/10

منسقة املكتبة 



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب *اسم النشاط 

 144310/ 14/3يشكري عبد المجيد الزهر . دورشة دراسة الجدوى االقتصادية
 
ليالطالب  واملجتمع املححضوريصباحا

 144310/ 21/4أبو الحسن جمعه حامد. دورشة أساسيات التسويق 
 
ليالطالب  واملجتمع املححضوريصباحا

 144310/ 28/8هجو البشير محمد عىل. دورشة حاضنات األعمال
 
ليالطالب  واملجتمع املححضوريصباحا

 144310/ 16/8أبو الحسن جمعه حامد. دورشة التسويق اإللكتروني
 
ليالطالب  واملجتمع املححضوريصباحا

منسق نادي االبتكار وريادة األعمال   



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب *اسم النشاط 

احيىلي / أمهارات املقابلة ي شر
 144310/ 14/3تهان 

 
الطالبات حضوريصباحا

افية ي / أكتابة اإليميالت بطريقة احتر
 144310/ 21/4سارة القرشر

 
الطالباتعن بعدصباحا

 144310/ 28/3فيجايا/ أالكتابة األكاديمية
 
الطالبات عن بعدصباحا

 144310/ 4/5نفيسة ياسير  / أمهارات التقديم
 
الطالباتعن بعدصباحا

 144310/ 16/4لينا محب / أمهارات كتابة السيرة
 
الطالباتعن بعدصباحا

ي/أIELTSكل ما يتعلق ببرنامج    144310/ 27/4بدور مري    ع عسير
 
أعضاء هيئة التدريسعن بعدصباحا

منسقة نادى اللغة اإلجنليزية 



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب اسم النشاط

 144210/ 2/ 29رنا مفلح/ الطالبة ورشة عمل عن التصوير الصحفي 
 
الطالبات حضوريصباحا

ي / أمحاضرة بعنوان دور الفن في حفظ التراث
 
 144310/ 3/ 15فاتن تكرون

 
الطالباتحضوريصباحا

افية   144310/ 3/ 22كوثر عباس/ أورشة عمل بعنوان تصميم الفيديوهات باحتر
 
الطالبات حضوريصباحا

 144310/ 4/ 12فتون فهد/ الطالبةورشة عمل بعنوان تصوير الشخصيات 
 
الطالباتحضوريصباحا

ر دورة تدريبية بعنوان تغطية الفعاليات بالتصوي
نوف مبخوت/الطالبة 

رزنه فهاد/الطالبة 
19 /4 /144310 

 
الطالباتحضوريصباحا

 144310/ 6/ 25سعدية حسن / دمحاضرة بعنوان الربح من خالل التصوير
 
الطالباتحضوريصباحا

اف  144310/ 8/ 18أروى فرحان/ الطالبةيةدورة عن تطبيقات الجوال لتصحيح الصور باحتر
 
الطالباتحضوريصباحا

مديرة شؤون الطالبات



املستهدفالحالةالوقتالتاريخـة/ اسم املدرب اسم النشاط

 144310/ 3/ 11نادي بدع الفنوندورة تدريبية عن دمج األلوان 
 
الطالبات حضوريصباحا

 144210/ 2/ 28ري  هام منصور/الطالبةدورة تدريبية عن اإلنمي والفن التشكيلي
 
الطالباتحضوريصباحا

ي / أمحاضرة بعنوان امللكية الفكرية للرسامين
 144310/ 3/ 21فاتن تكرون 

 
الطالبات حضوريصباحا

ي / الطالبةدوره تدريبية عن فنون الرسم على الرمل والنحت
 144310/ 6/ 24شيخه مرض 

 
الطالباتحضوريصباحا

مديرة شؤون الطالبات



 ليلكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالس

نسأل اهلل  التوفيق والسداد وأن تعم الفائدة  "   
 "والنفع على وطننا الغالي بالرقي و االزدهار 

 أسرة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل


