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 البحوث المنشورة

 العدد تاريخ النشر مجلة النشر  عنوان البح

اف الفردي  ي الرواية صورة االجحر -1

 السعودية المعاصرة )جُشر(
 لقاهرةا -صحيفة دار العلوم 

 هـ1436صفر 

 م2014ديسمبر 
50 

االجتماعي لعملية الضبط  صورة التحول -2

  ي الرواية السعودية المعاصرة )قيد النشر(
 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ لقاهرةا -صحيفة دار العلوم 

 التنمية والتدريب

عدد  االجعقادتاريخ  جعقاداال مقر اسم الدورة

 الساعات

 امعة القاهرةج –مركز خدمة المجتمع  TOT)تدريب المدربير ) دورة  -2
2/ 5 /2010 

8/ 5 /2010 
 ساعة 30

 قيوووووووواس االاتياجووووووووات التدريبيووووووووةدورة   -3

(PTP) 
 ساعة 25 2010 لقاهرةجامعة ا –مركز خدمة المجتمع 

 دبلومات مهنية

 عدد الساعات االجعقادتاريخ  جعقاداال مقر دبلوماسم ال

 امعة القاهرةج –مركز خدمة المجتمع  (TQM) إدارة الجودة الشاملة  -2
1/5/2010  

 25/7/2010 
 ساعة 80

 القيادة واإلدارة

 الساعاتعدد  االجعقادتاريخ  جعقاداال مقر اسم الدورة

 (التخطيط االستراتيجيدورة )  -1
 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 

 ((FLDC امعة القاهرة.ج – والقيادات

23/5/2011 

25/5/2011 
 ساعة 15

 )اإلدارة الجامعية(دورة   -2
 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 

 ((FLDC امعة القاهرة.ج – والقيادات

2/1/2012 

4/1/2012 
 ساعة 15

 (إدارة الوقت واالجتماعاتدورة )  -3
 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 

 ((FLDC امعة القاهرة.ج – والقيادات

8/10/2011 

10/10/2011 
 ساعة 15
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 وووي  الماليوووةالجواجوووب القاجوجيوووة و دورة )  -4

 (األعمال الجامعية

 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 

 ((FLDC .القاهرةجامعة  – والقيادات

6/5/2011 

 ساعة 15 8/5/2011

 التدري  وجظم التعليم 

 عدد الساعات االجعقادتاريخ  جعقاداال مقر اسم الدورة

 م الطالب(وي)جظم االمتحاجات وتقدورة   -1
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 ساعة 15

 )جظم الساعات المعتمدة(دورة   -4
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19/11/2008 
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 البح  العلمي 

 عدد الساعات االجعقادتاريخ  الجعقادا مقر اسم الدورة

 قيات البح  العلمي()أخال دورة  -1
 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 

 ((FLDC امعة القاهرة.ج – والقيادات

23/5/2011 

25/5/2011 
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30 /5/2011 

1 /6 /2011 
 ساعة 15

 (النشر العلمي) دورة -3
 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 

 ((FLDC امعة القاهرة.ج – والقيادات

18/4/2011 

20/4/2011 
 ساعة 15

ات البحوووووووث التنا سووووووية دورة )مشووووووروع -4
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 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 
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6 /6 /2011 

8 /6 /2011 
 ساعة 15
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لوك المهنووووة  ووووي العموووول سوووودورة )آداب و -1
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 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 

 ((FLDC امعة القاهرة.ج – والقيادات

6 /6 /2011 

8 /6 /2011 
 ساعة 15

 (مهارات االتصال الفعال دورة )  -2
 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 

 ((FLDC امعة القاهرة.ج – والقيادات

2/ 5/2011 

4 /5/2011   
 ساعة 15

 (المهارات العرض الفع  دورة )   -3
 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 

 ((FLDC امعة القاهرة.ج – والقيادات

9 /5  /2011 

11 /5 /2011   
 ساعة 15

 )تنظيم المؤتمرات العلمية(دورة   -4
 مركز تنميوة قودرات أعضواي هياوة التودري 

 ((FLDC امعة القاهرة.ج – والقيادات

29/ 3/ 2010 

31/ 3/ 2010 
 ساعة 15
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 التسلسل اإلداري:
  قسم اللغة العربية بتاريخ  –عينت أستاذًا مساعدًا يف كلية العلوم اإلنسانية

 هـ.1437 /7 /12

 .كلفت بعدد من اللجان الدائمة واملؤقتة داخل القسم 

 وائز جامعة امللك خالد للتميز يف دورتها اخلامسة عضوًا يف اللجنة الدائمة جل
 هـ.1438 /37لعام 

   
 
من  ملدة تقرب من عام، ب للتطوير واجلودةلفت وكيالً لعمادة شؤون الطالك
هلا العديد من اإلجنازات هـ، أجنزت الوكالة خال1439 /2 /30وحىت  38 /1 /28

 وهي كالتايل:

 أوال: الدورات التدريبية:

التدريبيووة موور أهووم ركووائز تطوووير مهووارات الطووالب  ايوو  إن سووو   تعتبوور الوودورات

دة العمل  ي المملكة العربية السعودية يتطلب مهارات وقودرات أساسوية تكوون مسواج

 للتحصيل األكاديمي  مر خالل:

إكسوواب الطالووب الجووامعي المهووارات التدريبيووة المتخصصووة  التووي  .1

 تمكنه مر المنا سة  ي سو  العمل.

طالووب الجووامعي الةهنيووة والعلميووة والمهووار  ممووا تنميووة قوودرات  .2

 يساعده  ي بناي شخصيته وإكسابه مهارة  ر الكفاية واالتصال.

 تو ير روا د وقنوات تدريبية مساجدة للمنهك األكاديمي. .3

 تو ير بياية تدريبية وتوجيهية تمكر الطالب مر تطوير مهاراته. .4

 /2 /29اتووى  -هووـ 1438 /2 /1وقوود عملووت الوكالووة بهووةه المبووادر خووالل الفتوورة 

هـ   و رت لطالب الجامعة وطالباتها الودورات التدريبيوة التوي رأت مناسوبتها 1439

 الاتياجاتهم  وهي على النحو التالي:

 دورات على رأس العمل

 عدد الساعات االجعقادتاريخ  االجعقاد مقر اسم الدورة

م إدارة برجووووامك اإعووووداد استشوووواري جظووووا -1

 ISO 9001: 2015الجودة 

 هـ27/1/1440 وكالة جامعة المل  خالد للتطوير والجودة

 هـ2/2/1440
 ساعة 25

على  تقييم ومتابعة مخرجات تعلم الطلبة  -2

 المستوى المؤسسي والبرامجي

ني للتقوويم المركوز الووط -هياة تقويم التعليم

 واالعتماد األكاديمي

 هـ25/3/1439

   هـ26/3/1439
 ساعة 15

 التواصل األكاديمي -3
 هـ23/12/1438 كلية العلوم اإلجساجية

 ساعات 4
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 مالحظات وقت التنفيذ المدرب عنوان الدورة م

دورة كتابة السيرة الةاتية  1

وتجاوز المقابالت الشخصية 

باللغة العربية واللغة 

 ليزيةاإلجج

 أ. غسان غنوم

 أ. جون

 ألربعايا –االثنير 

 هـ1438 /5 /18 – 16

مدرب 

أمريكي لغته 

األم 

 اإلججليزية.

 IELTSدورة تأهيل الجتياز  2

المستشار 

مهندس رياض 

 ثلجي

 هـ1438 /7 /12

 هـ1438 /8 /7

 أسابيع 4مدة الدورة 

مووووووووووووووووووودرب 

بريطاجي لغته 

األم 

 اإلججليزية

دورة تدريب المدربير  3

(TOT( 

المهنوودس سوومير 

 هـ 1438 /8 /29 – 25 بنتر
 

دورة أخصائي الموارد  4

 البشرية

السفير د.جاسم 

 هـ1438 /10 – 6 المطيري
 

 هـ1438 /6 /32 -21 أ.سعود  قيها دورة إدارة المكاتب التنفيةية  5
 

شهادة كامبرج  ي مهارات  6

 أ.ماثيو جير تقنية المعلومات

 هـ1439 /1 /11

 هـ1439 /2 /6

 أسابيع 4مدة الدورة 

 

دورة  ني صياجة الحاسب  7

 هـ1439 /2 /5 -3 م.عبدهللا قريع اآللي
 

 هـ1438 /8 /14 -12 د.عصام الرابي دورة التخطيط التشغيلي 8
 

 مالحظات وقت التنفيذ المدرب عنوان الدورة م

 هـ1439 /2 /27 -23 م.محمد التركي PMPدورة إدارة المشاريع  9
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متقدمة  ي اللغة  دورة 10

 أ.ماثيو جير اإلججليزية

 هـ14369 /2 /9

 هـ1439 /3 /19

مدرب 

أمريكي لغته 

األم 

 اإلججليزية

برجامك اللغة اإلججليزية  ي  11

 هـ1438 /7 /29 -27 أ.بلي   يشر مجال اإلدارة واألعمال

مدرب 

أمريكي لغته 

األم 

 اإلججليزية

 

 ، وهي: استحداث ثالثة برامج إلكرتونية ثانيًا:

وهوو وثيقوة رسومية معتمودة مور الجامعوة  تصودرها عمووادة  السـجل املهـاري: .1

شووؤون الطووالب  تشووتمل علووى كا ووة الوودورات التدريبيووة التووي اصوول عليهووا 

ة الطالووب/ الطالبووة خووالل  توورة دراسووته الجامعيووة  وكووةل  المهووارات القياديوو

 والتطوعية والجوائز الحاصل عليها.

ا مور وهوو جظوام إلكترو مهاراتي: .2 جوي  يعتنوي بشوأن الودورات التدريبيوة  بودي 

ب اإلعووالن عنهووا  موورورا  بووالتحكم الكاموول بهووا موور خووالل اختيووار الكليووات اسوو

طبيعووة الوودورة  بحيوو  تصوول لكوول طالووب رسووالة جصووية عبوور النظووام  واجتهوواي 

 باستالم الطالب والطالبات شهاداتهم.

 الباتهوا الخوريجير أووهو جظام إلكتروجي  يتيح لطالب الجامعوة وط توصيات: .3

مر هم على وش  التخرج  الحصول علوى التوصويات األكاديميوة مور أعضواي 

 هياة التدري  بشكل إلكتروجي.

 

 األول ثالثًا: إقامة يوم املهنة

جظمووت وكالووة عمووادة شووؤون الطووالب للتطوووير والجووودة )يوووم المهنووة األول(  الووةي 

 ل سعود  أمير منطقوة عسوير  ويدشنه صااب السمو الملكي األمير  يصل بر خالد آ

( مووور طوووالب الجامعوووة وطالباتهوووا  الووو  خدموووة للبوووااثير 19افووول تخووورج الد عوووة )

يوة  والبااثات عر العمل  كما أقيم علوى هوامه هوةا اليووم عودد مور الودورات التدريب

( 35وقد استمر لمدة يوومير  وكوان عودد الشوركات والجهوات الحكوميوة المشواركة )

 تفيدا .( مس4527جهة  وخدم )
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  ــم ينــت ث
 
ــيم ع ــيم املســتمر للتعل وكــيالً لعمــادة خدمــة ااتمــي والتعل

 هـ حىت هذا الوقت.1/9/1439تاريخ والتدريب من 

  دبلومًا مهنيًا وهي كالتايل: 12يندرج حتت أعمال الوكالة 

 دبلوم اإلدارة املكتبية .1

 دبلوم برجمة أنظمة املعلومات .2

 بلوم الربجمة التطبيقية .3

 اإلجنليزيةدبلوم اللغة  .4

 دبلوم املراقب الصحي .5

 دبلوم التسويق اإللكرتوني .6

 دبلوم احملاسبة .7

 دبلوم إدارة املوارد البشرية .8

 دبلوم العالقات العامة .9

 دبلوم السالمة والصحة املهنية .10

 دبلوم التفتيش األمني .11

 دبلوم القراءات .12

 
 إضافة إىل العديد من الدورات التدريبية: مثل:

 القياديني.الربنامج املتكامل لتدريب  .1

 كيف تطبق اجلودة الشاملة يف مؤسستك. .2
 ختطيط وإدارة الفعاليات واملؤمترات. .3
 خدمة العمالء. .4
 إدارة املشاريي. .5
 هندسة العمليات اإلدارية. .6
 كيف ختطط ملشروع صغري. .7
 أسس ومبادئ االستثمار. .8

 

 

 

 

 


