
 الدورات التي ستعقد:

 بكلية الطب بسكاكامكان جميع الدورات: 

 وصف اسم المقرر #
عدد 

تساعاال  
 رابط التسجيل

 
التاريخ 
 والوقت

 االستاذ

 انترنت االشياء 1
 األشياء مليارات يربط الذي الشبكي األساس مفهوم يقدم

 القرار صنع عملية لتعزيز البيانات من الجيجابايت وتريليونات
 .والتفاعالت

12 

 
 
 
https://forms.gle/XpzXBs3uxHnvnLyD9 

 

 التاريخ:
1,3,7,9 

 رمضان
 

 الوقت:
ثالث ساعات 

ابتداًء من 
 العاشرة مساًء.

 د قمر الزمان
mmkamruzzama
n@ju.edu.sa 

 

 ريادة األعمال 2
 الطالب لمساعدة والسلوكيات والمالية التجارية المهارات تدريس

 12 .ريادية عقلية تطوير على

 
 
https://forms.gle/wUTEKgtHg2rn3LdA8 

 

 التاريخ:
2,4,8,10 

 رمضان
 

 الوقت:
ثالث ساعات 

ابتداًء من 
 العاشرة مساًء.

 د محمد صديقي
mhsiddiqi@ju.edu.sa 

 

3 
 األمن في مقدمة

 السيبراني

 األمن أهمية وتحديداً  ، السيبراني األمن مجالاستكشف معنا  في 
 اإلنترنت الستخدام الممارسات وأفضل البيانات وسرية السيبراني

 في المحتملة العمل وفرص ، بأمان االجتماعي التواصل ووسائل
 .المتنامي المجال هذا

12 

 
 
https://forms.gle/VRYk1e4hpa5mdcbP6 

 
 

 التاريخ:
11,14,15,16 

 رمضان
 

 الوقت:
ثالث ساعات 

من  ابتداءً 
 العاشرة مساًء.

 د اسامة عودة
oudaosama@gm
ail.com 

 

 يعمل المصدر مفتوح تشغيل نظام وهو لينوكس:  نظام على تعرف نظام تشغيل لينوكس 4
 12 غيرهاو  الخوادم و الشخصية اتالكمبيوتر تشغيل على

 
 
https://forms.gle/6EFjNsUCqKUHcbZz9 

 التاريخ:
15,16,17,18 

 رمضان

مقيص فتحيد   
ftmuguis@ju.edu

.sa 
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 الوقت:

ثالث ساعات 
ابتداًء من 

 العاشرة مساًء.

 

 لغة البايثون 5
 دالالت ذات للكائنات موجهة التفسير عالية برمجة لغة هيالبايثون 

 ، السريعة التطبيقات لتطوير للغاية جذابة و هي لغة . حيوية
 . نصي كبرنامج الستخدامها وكذلك

12 
 
https://forms.gle/a2tBXhsWfKch8yik7 

 

 التاريخ:
1,2,3,4 

 رمضان
 

 الوقت:
ثالث ساعات 

ابتداًء من 
 العاشرة مساًء.

 د األسعد الماجري
aoalmejri@ju.ed

u.sa 

 

 الحوسبة السحابية 6
 منصات مثل ، متنوعة خدمات استخدام هي السحابية الحوسبة
 عبر والبرامج التخزين ووحدات والخوادم البرمجيات تطوير

 ."السحابة" باسم إليها يشار ما وغالبًا ، اإلنترنت
12 

 
https://forms.gle/kmct4vgKxxjMfUs58 
 

 التاريخ:
7,8,9,10 

 رمضان
 

 الوقت:
ثالث ساعات 

ابتداًء من 
 العاشرة مساًء.

مصطفىد أيمن   
amhassane@ju.e

du.sa 

 

 مقدمة في أوراكل 7

 من العظمى الغالبية من يتجزأ ال أساسيًا مكونًا البيانات قاعدة تعد
 وذكائها للمؤسسة الفعالة اليومية العمليات تعتمد. المعلومات أنظمة

 البيانات قواعد على كبير بشكل األجل الطويلة واستدامتها التجاري
 .والمحّسنة جيد بشكل الُمدارة

12 
 
https://forms.gle/HcbjtDvoCUiHJ8bU6 
 

 التاريخ:
11,14,15,16 

 رمضان
 

 الوقت:
ثالث ساعات 

ابتداًء من 
 العاشرة مساًء.

 د عبد العزيز دمراني
aaeldamarany@j

u.edu.sa 

 

 كن سيد نفسك 8

 والرؤى اإلرشاداتهذه الدورات  سلسلة توفر
 .ناجحة فنية مشروعات إلطالق الالزمة والمشورة

 أعمال رواد بها قام فيديو بعروض السلسلة تتميز
 المستفادة الدروس يشاركون العالم أنحاء جميع من
 .النجاح إلى رحلتهم في

8 
 

https://forms.gle/UdeyJXeuyKixrXL77 

 

 التاريخ:
1,2,3,4 

 رمضان
 

 الوقت:

خروف د قيس  
kmkhrouf@ju.ed
u.sa 
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ابتداًء ساعتين 
من العاشرة 

 مساًء.
 


