
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
                                                                                                                

 
 

   ل عجالنآعبدالرمحن بن خصيف  االسم : 

 ماليزاي   -دكتوراة ، جامعة مالاي الشهادة : 
 نيوزلندا  -مستوى متقدم اللغة اإلجنليزية:

 احلديث وعلومه  -الدراسات اإلسالمية  التخصص : 
 akalgarni@kku.edu.sa                              للتواصل: 

 
   : الدورات 

 مدرب معتمد لدى مؤسسة مهارات النجاح. .1
 ، داخلية وخارجية. ييف التخطيط االسرتاتيج متخصصة  دورات ثالث   .2
 دورة يف التخطيط التشغيلي.  .3
 دورة يف تنمية مهارات التأثري واإلقناع.   .4
 دورة يف إدارة اجلودة الشاملة.  .5
 دورة يف الدور القيادي لإلدارة يف ظل النظرة احلديثة للتخطيط االسرتاتيجي .  .6
 دورة يف تنمية املوارد املالية .  .7

mailto:akalgarni@kku.edu.sa


 اإللكرتوين.دورات عديدة يف التعلم  .8
 دورة يف اإلختبارات اإللكرتونية. .9

 دورة يف فن االتصال.   .10
 دورة يف التجديد واالبداع .  .11
 دورة يف أساسيات فن االتصال .   .12
 دورة يف اسرتاتيجيات اإلشراف الفعال. .13
 دورة يف اإلبداع يف حل املشكالت .   .14
 دورة يف مشكالت احلياة الزوجية .  .15
 دورة يف عبقرية املشاعر .   .16
 دورة يف  اإلرشاد األسري اهلاتفي. .17
 دورة يف القراءة الضوئية.  .18
 دورة يف  أساليب ومهارات يف تربية األبناء.  .19

 وغريها من الدورات واحملاضرات التدريبية والتعليمية األخرى .

 مهارات : 

 إجادة التحدث والكتابة ابللغة العربية الفصحى .  •
 ايت متقدمة.التحدث والقراءة والكتابة ابالجنليزية مبستو  •
 القدرة على إدارة فرق العمل . •
 القدرة على رسم التخطيط واملتابعة والرقابة .  •
 القدرة على التنظيم والتطوير اإلداري واهليكلي وتدريب العاملني . •
 والتقليل من الظواهر السلبية يف بيئة العمل . ، ، يف العمل القدرة على حل املشكالت •
 أجيد استخدام احلاسب اآليل وتطبيقاته سواء الويندوز أو برامج األوفيس أو االنرتنت .  •
 لدي قابلية ورغبة وسرعة يف التعلم املستمر والتدريب .  •
 امليل إىل ممارسة األعمال اإلدارية والتطويرية . •
 سنوات. سبع، مبا اليقل جمموعها عن التطوير واجلودةو اإلدارة، خربة يف العمل يف جمال  •

 



 

 جامعة امللك خالد: يف اللجان و  اجملالس

 

 فرتة العمل يف اللجنة  اسم اللجنة  م

 مستمر عضو اللجنة االستشارية جبامعة بيشة.  • 1

 مستمر عضو جلنة الكراسي العلمية جبامعة بيشة. • 2

عضو جلنة التعاقد يف ختصصات العلوم   • 3
اإلنسانية) الدرسات اإلسالمية، اللغة العربية،  

 التاريخ واجلغرافيا(.

 مستمر

  عضو اللجنة الدائمة للتطوير اإلداري والتدريب • 4
 جبامعة امللك خالد،  

 هـ 1436،  1435لعامي 

  رئيس جلنة اجلودة بعمادة شؤون الطالب  • 5
 جبامعة امللك خالد  

 هـ 1436،  1435لعامي 

عضو اللجنة الثقافية الدائمة بكلية الشريعة   • 6
 جبامعة امللك خالد    -وأصول الدين 

 هـ 1436،  1435لعامي 

جبامعة   عضو اللجنة اخلاصة مبعايري التدريب • 7
 امللك خالد 

 هـ 1436،  1435لعامي 

 ه 1434مستمر منذ  عضو جملس قسم السنة النبوية العلمي.  • 8

عضو اللجنة الثقافية واإلجتماعية بقسم   • 9
 جبامعة امللك خالد  - السنة

 هـ 1436،  1435لعامي 

 ه 1435مستمر منذ  جبامعة امللك خالد  - عضو جلنة اجلودة بقسم السنة 10



 

 :اإلدارية والتعليمية السابقة األعمال 

 

 العمل فرتة   أو التعليمية   املهـمـة اإلداريــة م

ــ   1/11/1435من   عميد كلية العلوم واآلداب  ببلقرن   • 1 وحىت هـــ
  .ه30/4/1438

 

ــ ر   .كيل عمادة شؤون الطالب جبامعة امللك خالد للتطوير واجلودة و  • 2  -هـــــــــــــــــــــ  1435من صـــــــ
 هـ30/10/1435

هـ وحىت 1434من ذي احلجة  أمني ومقرر قسم السنة   • 3
 هـ.1435صفر  

االلتحاق  هـ، وحىت 1435 لعام املنسق العام للربامج الثقافية يف كليات البنات   • 4
 جبامعة بيشة.

 هـ.1434من شهر ذي احلجة   أستاذ مساعد بقسم السنة   • 5

 هـ 1427من عام  حماضر بقسم السنة. • 6

 هـ.1426  -هـ 1421من عام  أمني املكتبة احلديثية   • 7

 هـ. 1419من عام  معيد بقسم السنة   • 8

يف مدرسة حتفيظ  معلم ابلتعليم العام للمراحل الثانوية واملتوسطة واالبتدائية   • 9
 القرآن ببيشة. 

للنصف الثاين من عام  
 ، هـ1418

للنصف األول من عام   مدرس مادة الثقافة اإلسالمية مبدرسة اإلدارة العسكرية خبميس مشيط   • 10
 هـ. 1418



 

 العمل احلايل:  

 قسم احلديث – أستاذ جامعي جبامعة امللك خالد 

 رائسة وعضوية العديد من اللجان والوحدات:

 = وحدة األنشطة الثقافية

 اإلقرار.جديد حتت  -=وحدة املبادرات والتمويل

= منسق متعاون للمنح الطالبية اخلارجية.) العمل حالياً مع دول روسيا، بيالروسيا، جورجيا،  
 ، طاجكستان، أذربيجان، ألبانيا، البوسنة، صربيا، وغريها...( نأوكرانيا، كازاخستان، قريغيزستا

 = جلنة اجلودة. 

 =جلنة اجلداول.

 =جلنة الشؤون الطالبية. 

 =جلنة االبتعاث.

 جديد حتت اإلقرار.  -دة الرتمجة ابلكلية=وح

 = إرشاد علمي لطالب وطالبات املاجستري والدكتوراة. 

 أطروحة ملرحلة املاجستري. 17=اإلشراف واملناقشة لعدد 

 

 

 

 



 

 اإلنتاج العلمي:  •
 املؤلفات: -
 رسالة ماجستري -الكامل يف الضعفاء البن عدي ، دراسة وحتقيق. -
رسالة   -التسعة مجع ودراسة يف ضوء الطب احلديثأحاديث التداوي يف الكتب  -

 .الدكتوراة

 األوقات التي تفتح فيها أوقات الصالة_ قيد النشر. -

 قيد النشر. -مقومات النجاح في ضوء السنة -

 قيد النشر. -الحوار األسري، بين النبي صلى هللا عليه وسلم انموذجا   -

 قيد النشر. -النبويأثر االبتسامة في الحياة، من خالل الهدي  -

 تركيا -ورقة بحث -الحوار ومقاصده في السنة -

الواليات المتحدة   -ورقة بحث -نماذج من الحوار الهادف في السنة النبوية -

 األمريكية.

 ماليزيا. -ورقة بحث -ما ينهى عنه في العالج، من خالل التوجيهات النبوية -

 

 اجملتمعية:  والشراكات األعمال

 مستمر  - عية حتفيظ القرآن ببلقرنرئيس جملس إدارة مج •
 . ه.1439حىت عام  عضو جملس إدارة مجعية حتفيظ القرآن خبميس مشيط •
 .مستشار تطويري جلمعية الرب خبميس مشيط •
 عضو جملس اإلدارة بلجنة رعاية السجناء وذويهم واملفرج عنهم مبنطقة عسري.  •
 هـ. 1427هـ وحىت 1424مؤسس ومدير املستودع اخلريي خبميس مشيط منذ التأسيس عام  •
 . هـ1428مؤسس ورئيس اندي الطالب السعوديني يف جامعة ماسي بنيوزلندا لعام  •
 بنيوزلندا.  AUK, AUT,MASSEYمؤسس الحتادات الطالب جبامعات  •
   هـ.1429هـ، و1428ند يف نيوزلندا لعامي  عضو مؤسس لنادي الطالب السعوديني أبوكال •
 ة النبوية.عضو اجلمعية العلمية السعودية للسن •
 هـ.1426هـ، 1425مدرس مبعهد إعداد معلمات حتفيظ القرآن خبميس مشيط لعامي   •

 


