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 : ت العلميةالمؤهال
 كلية المجتمع بالمجمعة-جامعة الملك سعود

 هـ64/2/6421علوم الحاسب اآللي  تخصص

 ة:يخبرة العمللا

  وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي–جامعة المجمعة 

 22/5/6404مدير مكتب الوكيل 

  التربية بالمجمعةكلية  –جامعة المجمعة 

 هـ 4/4/6406 سكرتير عميد الكلية

  إدارة كليات البنات بمحافظة المجمعة-عبد الرحمننوره بنت  األميرةجامعة 

 هـ6/4/6406هـ وحتى 1/4/6429من  قسم الرواتب والبدالت –شؤون الموظفين  إدارة

 

 

 : الدورات التدريبية

 التدريب المدة الجهة التعليمية تاريخ الحصول علية

 عمادة الجودة وتطوير المهارات هـ26/1/6404

 جامعة المجمعةب

 يومان
 مهارات التوجيه واإلشراف .1
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 عمادة الجودة وتطوير المهارات هـ4/1/6404

 بجامعة المجمعة

 يومان
 تنظيم وإدارة االجتماعات و اللجان .2

 ثالثة أيام معهد اإلدارة العامة هـ6/4/6404
 تقويم األداء الوظيفي .3

 ثالثة أيام معهد اإلدارة العامة هـ61/2/6404
 لفعالاإللقاء ا .4

 ثالثة أيام معهد اإلدارة العامة هـ4/2/6404
 المراسم في العالقات العامة .5

 ثالثة أيام معهد اإلدارة العامة هـ69/6/6404
 االتصال الفعال في العالقات العامة .6

 عمادة الجودة وتطوير المهارات هـ26/4/6400

 بجامعة المجمعة

 أيامخمسة 
السكرتارية الحديثة , تجهيز وإعداد  .7

االجتماعات ,مهارات الرد على الهاتف 

 وتنسيق المواعيد,التنظيم المكتبي,تطبيقات

 أشهرستة  معهد أنسام للغة االنجليزية م62/66/2666
 لغة انجليزية .8

شركة هيومن باور لالستشارات  م65/2/2666
 والتدريباإلدارية 

 أيامخمسة 
 السكرتارية االلكترونية .9

 فصل دراسي لمفتوحةالجامعة العربية ا م61/6/2669
 دوره مكثفة في اللغة االنجليزية .11

  اللجان

 هـ6400 66/ 61هـ الى 6400/ 2/ 9 مين اللجنة المؤقتة لمتابعة تنفيذ انشاء المبنى المساند لكلية التربيةأ

 هـ وحتى االن  6400/ 21/62من  مين لجنة الفريق البحثي المؤقت إلعادة هيكلة كليات محافظة الزلفيأ

 هـ وحتى االن6404/ 6/ 66 اللجنة الدائمة لمكافحة التدخينمين أ

 هـ6404/ 4/ 62هـ الى 6404/ 2/ 9من  مين اللجنة العليا لملتقى الجامعة والمجتمعأ

 هـ6404 6/ 26هـ الى 6400/ 66/ 65مين اللجنة العليا للمؤتمر الدولي االول لجامعة المجمعة من أ

 

 مهارات:لا 

 اللغة

 األم اللغة    :  يةلغة عرب          

 جيد  : لغة إنجليزية

 الحاسب

 إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس         

 لغات البرمجةدراية بمبادئ          

 صيانة اجهزة الحاسب وتحميل البرامج         
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  :معلومات أخرى 
  

 هـ 0/6402جامعة المجمعة  -المتابعة  إدارة–الموظف  المميز 

 هـ5/6406 عبد الرحمننورة بنت  األميرةجامعة -كليات البنات بمحافظة المجمعة إدارة –لمثالي الموظف ا


