
 السيرة الذاتية

 الشخصية البيانات
 جوزاء عيد منصور الشمري االسم

 jealshamry@ju.edu.sa  ايميل
 

 المؤهالت العلمية
 التخصص المؤهل م

 
 الجهة المنفذة سنة التخرج

 دراسات اسالمية بكالوريوس 1
 

 جامعة الجوف هـ 1430

 الحاسب االلي والتعليم دبلوم 2
 

 معهد الكافي هـ1426

 

 الخبرات
 مالحظات المدة مسمى الوظيفي الجهة

سكرتيرة وكيلة عميد عمادة الجودة  الجوف جامعة
 واالعتماد األكاديمي

هـ الى الوقت  30/4/1440من 
 الحالي

 

الى هـ  16/1/1435من  الصيانةمسؤولة وحدة  جامعة الجوف
 هـ 30/4/1440

 

هـ الى 30/5/1433من  مراقبه امن جامعة الجوف
 هـ15/1/1435

 

 عقد بند االجور هـ30/5/1433الى  1/2/1432من  مراقبة أمن جامعة الجوف

 

 الدورات التدريبية
 مالحظات الجهة المنفذة تاريخها مسمى الدورة م

  معهد اإلدارة 3/7/1437 برنامج االبداع اإلداري 1
الموظفينبرنامج تحفيز  2   معهد اإلدارة 5/3/1437 
  معهد اإلدارة 3/7/1439 برنامج إدارة األداء الوظيفي 3
  معهد الكايف 1426 دبلوم الحاسب االلي والتعليم, 4
)مهارات استخدام الحاسب االلي في العمل  5

مركز التدريب وخدمات اجملتمع جبامعة  22/3/1435 اإلداري(
  اجلوف

)انت أجمل(ورشة التدريب  6  
 عةجبام اجملتمع التدريب وخدمات مركز هـ12-13/7/1437

  اجلوف

 (مفاتيح الشخصية الجذابة(  7
 عةجبام اجملتمع وخدمات التدريب مركز هـ10/4/1437

  اجلوف

  مجعية التنمية االسرية ه29/6/1437 ورشة انا غير 8
  وكالة اجلامعة لتطوير واجلودة  ندوة االداء الوظيفي 9

 معلومات قواعد 10

 EBSCO –AskZad –IEEE نسيج
  جامعة اجلوف يف املقام 26/6/1436

11 (swatمركز تنمية املهارات جبامعة اجلوف 19/4/2019 البرنامج التدريبي  ) سوات  
البرنامج التدريب )أدوات التحسين اإلداري  12

 المستمر(
  مركز تنمية املهارات جبامعة اجلوف 7/3/2019

 برنامج تنمية مهارات االتصال في الحوار 13
مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين  1/6/1432

  املقام يف جامعة اجلوف

 الدورة التعريفية الستخدام قاعدة البيانات 14
 ملقاماشركة عامل املعرفة للمحتوى الرقمي  12/5/1436 معرفة)الرقمية(

  يف جامعة اجلوف

mailto:jealshamry@ju.edu.sa


المرأة في المجتمع ورشة عمل تحديات  15
الجوف ضمن كرسي االميرة. سارة بنت 

 عبد هللا ال سعود

  جامعة اجلوف 23/6/1436

المؤتمر التربوي الدولي األول تطوير  16
 األداء األكاديمي

  جامعة اجلوف 5-6/2/2015
المشاركة في الجنة التنظيمية لندوة  17

( البحث العلمي 2الجامعة والمجتمع )
 واالستشاري

 
معهد البحوث والدراسات االستشارية 

  والتدريب يف جامعة اجلوف

 األمانة ضوء في الوظيفي األداء ندوة 18
 الشرعية

  جبامعة اجلوف 13/2/1437
 المميزة الخدمة مفهوم 20

 
  اجملتمع وخدمة التدريب مركز 22/3/1435

 لمنسوبات وتدريبي توعوي برنامج 21
 الجامعات

 المدني الدفاع اعمال على السعودية

  الدفاع املدين 22-26/5/1433

22 BMJ Learning 2015 اجلوف جامعة يف املقام  
 السالمة اعمال على المعتمد التدريب 23

 واالمن
 الجامعي

5-1/7/1439 
اجلوف ابلتعاون مع  جامعة يف املقام

  شركة شيال للحراسات األمنية

  اإلدارة العامةمعهد  17/7/1440 جرائم الوظيفة العامة 24
(االستراجية)القيادة الفعالة واإلدارة  25   اجلامعة للتطوير واجلودة وكالة 20-21/5/1437 
  التدريب عن بعد معهد اإلدارة 26/8/1440 الخدملت الرقمية لوزارة المالية 26
27     

 

 

 

 انجازات. والمشاركات
 سنوات 4العمل كضابطة امن في إدارة االمن وسالمة لمدة  1

 العمل كمسؤولة وحدة في الخدمات والصيانة لمدة خمس سنوات 2

 1436 األكاديميالمشاركة في المؤتمر التربوي الدولي األول تطوير األداء  3

 بنت عبد هللا ال سعود االميرة. سارةفي ورشة العمل تحديات المرأة في المجتمع الجوف ضمن كرسي المشاركة  4

 1435التخرج الطالبات المشاركة في حفل  5

 1436المشاركة في حفل التخرج الطالبات  6

 1437المشاركة في حفل التخرج الطالبات  7

 1438المشاركة في حفل التخرج الطالبات  8

 1439المشاركة في حفل التخرج الطالبات  9

 1437/1438 لعام الصيفي الفصل خالل الشبكات اشراف على 10

 اليومية حسب طبيعة عملي داخل الجامعة وخارجهاالقيام بالمهام  11

 الصيانة اإللكتروني للوحدةطوير العمل كالنظام تطرح أفكار ل 12

 1438المشاركة بالمراقبة على المسابقة الوظيفة  13

14  
 


