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 السيرة الذاتية
 بياانت شخصية:

ـــم ـــ  احلالة نساجل اتريخ امليالد مكان امليالد اجلنسية االســ
دومة الجندل-الجوف سعودية اللقب/ العائلة األوسط األول هـ4-10-1393   متزوجة انثى 

ساكت عبدالعزيز هيفاء  الهذلول 
Frist Middle Family 

Haifa ABDulAZIZ.Sakit ALHaithloul 
 نبات التخصص العام

 بيئة نباتية التخصص الدقيق
 

 الوظيفة احلالية ومقرهـــا
 مقرهـــــا الوظيفة

سكاكا -جامعة الجوف  عضو هيئة تدريس   
 أ. مساعد        أ. مشارك     أستاذ       اللقب العلمى

 هـ1431-4-8(    بتاريخ  تخصص بيئة نباتية)  دكتوراه فلسفة علم النبات  أعلى درجة علمية واترخيها
ــامة/  رقم السجل املدين  1023844754 اإلقـ

ــــة ــــ ـــ ـــ ـــ ـــم العلوم الكليـ ـــ ـــ ـــ  احياء القســ
 بيانات االتصال :            

مجمع الطالبات  –كلية العلوم –جامعة الجوف  العنوان كامالا 
 مبنى و –بسكاكا 

 haifasakit@ju.edu.sa الربيد اإللكرتوىن الرمسى

 Dr.haifasakit@gmail.com الشخصى الربيداإللكرتوىن 8073 هاتف العمل)رقم اهلاتف الداخلي(
 اختياري املوقع الشخصى 0503036753 هاتف املنزل 

  فاكس 0503036753 جوال 
    الرمزالربيدى  صندوق بريد 

 

 البكالوريوس ، الماجستير ، الدكتوراه ( :  المؤهالت العلمية )         
 

 

 
 م

 
 املؤهل

 
 اترخيه

 
 التقدير

 
 اجلامعة 

 
 الكلية

 
 القسم العلمى

 التخصص
 دقيق عام

بكالوريوس علوم  1
وتربية تخصص 

 احياء 

ممتاز مع  هـ1415
مرتبة 
الشرف 
 االولى

كلية التربية المطورة 
 بالجوف

كلية التربية 
 المطورة بالجوف

 احياء علوم وتربية قسم االحياء

ماجستير بيئة  2
 نباتية 

كلية التربية بجدة  ممتاز هـ1423
 األقسام العلمية 

كلية التربية بجدة 
-األقسام العلمية

 قسم النبات

 بيئة نباتية نبات قسم النبات

دكتوراه بيئة  3
 نباتية 

جامعة الملك عبد  ممتاز 
 العزيز بجده

كلية العلوم قسم 
 النبات

 بيئة نباتية نبات  قسم النبات
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 الخبرات الوظيفية : 
 

 لطبيعة العم الفرتة الزمنية مكان العمل مسمى الوظيفة الوظيفة

 

سنوات 
 اخلربة

سبب ترك 
 إىل مــن قسم كلية جامعة العمل

معلمة احياء 
بالثانوية األولى  

 بدومة الجندل

ترشيحي  سنه 2 تدريسية ه1417 ه1416    معلمة احياء
وظيفة معيده 

بقسم 
االحياء بكلية 

التربية 
المطورة 
 بالجوف

كلية التربية   معيدة  معيدة 
المطورة 
 بالجوف

تدريسية و  ه1425 ه1417 االحياء
 بحثية 

الترقية الى  سنوات 8
 محاضر

محاضر بقسم 
االحياء بكلية التربية 

ثم كلية العلوم 
 بجامعة الجوف

 التربية  الجوف محاضر 
 العلومثم 

تدريسية و  ه1432 ه1425 االحياء
 بحثية 

الترقية الى  سنوات 8
أستاذ 

مساعد بقسم 
االحياء بكلية 
العلوم جامعة 

 الجوف
أستاذ مساعد بقسم 

 االحياء
تدريسية  االن ه1432 االحياء العلوم الجوف أستاذ مساعد

وبحثية 
دارية   وا 

  سنوات 7

 

اجلهة:   أخرى 
 ...املؤسسة/الشركة

    إىل من العملمكان 

عضوه بالمجلس 
البلدي بمنطقة 

 الجوف

امانة منطقة  
 الجوف

 

-3-3 المجلس البلدي بمنطقة الجوف
1437 

3-3-
 ه1440

 تم التمديد سنوات4 تعيين 

بمجلس  عضوه
 التنمية السياحية 

 الجوف بمنطقة

امارة منطقة  
 الجوف

-12 امارة منطقة الجوف
 هـ1439

12-
 هـ1442

  سنوات3 تعيين 
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 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(المؤتمرات والندوات العلمية  المشاركة في
 

  م

 عنوان املؤمتر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

1      

االجتماع التنسيقي األول لعمداء الكليات التربوية بالجامعات  1
الملك سعود بالرياض في  السعودية بكلية التربية بجامعة

هـ .26/1/1432  

    

المؤتمر العلمي الثاني لتعليم العالي ومعرض الرياض الدولي  في  2
هـ بالرياض.18/5/1432 -هـ 15/5/1432الفترة   

    

االجتماع التنسيقي الثاني لعمداء الكليات التربوية بالجامعات  3
المكرمة في السعودية والمقام بجامعة أم القرى بمكة 

هـ .22/10/1432  

    

المؤتمر الرابع إلعداد المعلم في التعليم العام والعالي بكلية التربية  4
هـ 24/10/1432هـ إلى 22/10/1432بجامعة أم القرى في الفترة 

. 

    

الملتقى األول لقياديات مؤسسات التعليم العالي بالجامعات السعودية  5
الخبرات ( والمقام بوزارة التعليم العالي بعنوان )الترابط وتبادل  

هـ  .4/2/1433هـ الى 2/2/1433بالرياض في   

    

المؤتمر الدولي الثالث لتعليم العالي والمعرض الدولي الثالث والمقام  6
هـ . 28/5/1433هـ الى 25/5/1433بالرياض في الفترة  من   

    

آمنه .. مستقبل واعد (( المؤتمر العالمي للطفولة المبكرة ))طفولة  7
 -هـ 27/12/1433المنعقد بجامعة االميرة نورة بالرياض في 

م2012/ نوفمبر 15-12هـ   34/محرم/1  

    

الملتقى العالمي للمبدعين في التدريس الجامعي والمقام في جامعة  8
االمام محمد بن  سعود االسالمية في مدينة الرياض خالل الفترة  

/فبراير  5 – 3هـ  الموافق 25/3/1434هـ/ الى 22/3/1434
م ـ 2013/  

    

المؤتمر الدولي الثالث لتعليم االلكتروني والمقام في مدينة  الرياض  9
 2013/ فبراير / 7 – 3هـ الموافق 3/1434/ 27 – 24في الفترة 

 م

    

 والمنعقد السعودية الجامعات في  للقياديات  الثالث المؤتمر حضور 10
هـ5/1434/ 9 – 6من  الفترة في بالرياض العالي التعليم بوزارة  

    

المؤتمر الدولي الرابع لتعليم العالي والمعرض الدولي الرابع   11
هـ9/6/1434 - 5والمقام بالرياض في الفترة من     

    

لندن في  والمنعقد بيوم المهنة  تنظيم المشاركة بالحضور و  12
هـ 5/1434/ 20- 17بريطانيا  والمقامة في     

    

حضور الملتقى الرابع  لقياديات مؤسسات التعليم العالي بالجامعات  13
السعودية بعنوان " شراكة فاعلة نحو تعليم وتعلم لمستقبل مستدام 

-8لبنات الوطن " والمقام بوزارة التعليم العالي بالرياض في الفترة 
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هـ  5/1435/  

الملتقى االول للبحث العلمي والنشر بجامعة  حضور المشاركة و 14
هـ14/6/1434الجوف والمنعقد في الفترة   

    

ندوة الجامعة والمجتمع والمعرض االول للكتاب بجامعة  حضور 15
هـ .2/1435/ 14الجوف والمقامة في الفترة   

    

للبحث العلمي والنشر بجامعة المشاركة وحضور الملتقى الثاني   16
هـ1435/ 5/ 15الجوف والمنعقد في الفترة   

    

حضور والمشاركة بالمؤتمر الدولي الخامس لتعليم العالي والمعرض  17
 - 15الدولي الرابع  والمقام بالرياض في الفترة من   

هـ18/6/1435  

    

والمقام في الفترة حضور المؤتمر االول للغة العربية بجامعة الجوف  18
هـ .6/1435/ 22-23   

    

حضور مؤتمر  الوحدة الوطنية  المنفذ من قبل كلية الشريعة بجامعة  19
هـ 36هـ/35الجوف   

    

حضور مؤتمر الطب  المنفذ من قبل كلية الطب بجامعة الجوف  20
هـ35هـ/34  

    

حضور  المؤتمر التربية الدولي االول نظرة استشرافية بجامعة  21
هـ 36هـ/35الجوف   

    

حضور ملتقى الجمعية الجغرافية السعودية  للجغرافيين  المنعقد  22
هـ1436/ 21/5-19بجامعة الجوف  في الفترة   

    

للبحث العلمي والنشر بجامعة   الثالمشاركة وحضور الملتقى الث 23
هـ1436الجوف والمنعقد في الفترة /  

    

حضور  مؤتمر  التنمية االدارية  بين الواقع والطموح  والمنعقد  24
هـ 1437/ 7/ 27-26بجامعة الجوف   في الفتره   

    

حضور مؤتمر التميز في الشؤن البلدية والقروية والذي تنظمه  25
محرم  -5-4وزارة الشؤن البلدية والقروية بالرياض في الفترة 

م 2016أكتوبر  6-5هـ والموافق 1438  

    

 في المجتمع تنمية في السعودية المرأة دور تعزيز مؤتمرحضور  26

هـ  في 1438-7-27-26والمنعقد في  2030 المملكة رؤية ضوء
مجمع الطالبات  بسكاكا ضمن أنشطة  أبحاث كرسي صاحبة السمو 
 الملكي االميرة سارة بنت عبدهللا آل سعود

    

للبحث العلمي والنشر  لسنوي الرابع المشاركة وحضور الملتقى ا 27
هـ1438رجب  29األربعاء بجامعة الجوف والمنعقد في الفترة   

    

وتطبيقاته   السطوح علم لكلية العلوم بعنوان العلمي حضور المؤتمر 28

هـ بجامعة الجوف 1438شعبان  7-6والمنعقد في    
    

وتطلعات  مرتكزات  الجامعي التعليم في التقويم علمية حضور ندوة 29

هـ 1438-8-13والمقامه بكلية التربية  بتاريخ   
    

حضور حفل تخريج الدفعة الحادية عشر من طالبات جامعة الجوف  30

هـ 1438-8-3السبت   
    

    حضور محاضرة بعنوان ) االضرار المترتبة على سؤء استخدام  31
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محرم  18األجهزة الذكية  في مجمع كليات البنات  والمقامة ب 

هـ بجامعة الجوف 1439  

حضور حفل تدشين مشروع تطوير الخطط والبرامج االكاديمية  32

-2-22هـ الموافق 1438-5-25بجامعة الجوف  المنعقد بتاريخ 
م 2017  

    

حضور حفل افتتاح فرع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية  33

هـ  بجامعة الجوف 1438صفر -1)جستن ( المقام يوم الثالثاء   
    

حضور اللقاء التعريفي الخاص بالطالبات المستجدات  يوم االثنين  34
 الموافق 

    

الحضور والمشاركة بورقة عمل الورشة الدولية لمكافحة التصحر   35
والطرق المبتكرة في إدارة المناطق الجافة والمنعقدة بالرياض خالل 

2018ابريل  25-23هـ الموافق 1439شعبان  9الى 7الفترة   

    

حضور محاضرة بعنوان ) شبابنا حافظ لدينه مساهم في وطنة ( التي القاها  36
عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي  معالي الشيخ الدكتور 

هـ 1439-6-18سعد بن ناصر الشثري  يوم الثالثاء   

    

حضور محاضرة بعنوان ) تجربتي التعليمية ( لسعادة الدكتور عبدالعزيز  37

هـ بجامعة 1439-6-19الثنيان عضو مجلس الشورى سابقا  يوم األربعاء 

 الجوف 

    

  حضور مؤتمر دراسة األنظمة في كليات الشريعة بين الواقع والمامول 38

-3والذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف في الفترة الثالثاء 
هـ 1439رجب  4  

    

حضور حفل افتتاح الملتقى العلمي الطالبي الثامن لطالب وطالبات جامعة   39

هـ 1439رجب  25الجوف األربعاء   
    

حضور فعاليات الملتقى السنوي الخامس للبحث العلمي والنشر بجامعة  40

هـ 1439شعبان  15الجوف يوم الثالثاء   
    

حضور فعاليات حفل ختام األنشطة وتكريم الطالب والطالبات المتفوقين  41
وتكريم األعضاء المتميزين بكلية العلوم الطبية التطبيقية  وذلك يوم 

هـ 1439شعبان 29الثالثاء   

    

  المتقاعدات والحاصالت على الدرجة العلمية  تكريم حفل فعاليات حضور 42
يوم  لشؤن الطالبات بجامعة الجوف وذلكوالذي تنظمه وكالة الجامعة 

هـ1439 شعبان 30األربعاء   

    

 

 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(اإلشراف على الرسائل الجامعية           

 م
 

  الدرجة العلمية عنوان الرسالة

 اجلامعــة
 

ـــة  السن
 

 الكلية
 

 القسم 
 دكتوراه ماجستري

1        
2        
3        
4        
5        
6        
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 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(عضوية اللجان والجمعيات المتخصصة    

 املكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م

نائبة رئيس اللجنة التنظيمية لحفل تخرج  1
 طالبات جامعة الجوف

 جامعة الجوف هـ1431هـ/1430

رئيسة لجنة سير اختبارات كلية التربية بسكاكا  2
 واالدبية ودومة الجندل

هـ 1432هـ/1431
 هـ1433هـ/1432

 كلية التربية بجامعة الجوف 

رئيسة لجان الرصد والكنترول بكلية التربية  3
 بسكاكا ودومة الجندل

هـ 1433هـ/1432
 هـ1432هـ/1431

 كلية التربية بجامعة الجوف

اللجنة التنظيمية لحفل تخرج طالبات رئيسة  4
 جامعة الجوف

 جامعة الجوف هـ1432هـ/1431

رئيسة لجنة سير اختبارات االنتساب طالبات  5
 بجامعة الجوف

 جامعة الجوف هـ1431هـ/1430

بكلية رئيسة اللجنة الدائمة لتربية الميدانية  6
 للبنات بجامعة الجوفالتربية 

هـ 1432هـ/1431
 هـ1433هـ/1432

 كلية التربية بجامعة الجوف

رئيسة لجنة سير اختبارات الفصل الصيفي بكلية  7
 التربية بجامعة الجوف

 كلية التربية بجامعة الجوف هـ1431هـ/1430

رئيسة لجنة الكنترول الختبارات الفصل الصيفي  8
 بكلية التربية بجامعة الجوف

 كلية التربية بجامعة الجوف هـ1431هـ/1430

باللجنة الدائمة ألنشطة وشئون طالبات عضوه  9

 بجامعة الجوف كلية التربية
 هـ1432هـ/1431

 هـ1433هـ/1432
 جامعة الجوف

رئيسة اللجنة الفرعية لتقويم الذاتي واالعتماد  10
 األكاديمي بكلية التربية للبنات

 جامعة الجوف هـ1431هـ/1430

رئيسة اللجنة الفرعية لتقويم الذاتي المؤسسي  11
 لكليات البنات بجامعة الجوف

 جامعة الجوف هـ1432هـ/1431

 عضوه بلجنة تحديد احتياجات كلية التربية 12
 بجامعة الجوف

 هـ1432هـ/1431

 هـ1433هـ/1432

 جامعة الجوف

عضوه بلجنة معالجة أوضاع موظفات كلية  13
 التربية للبنات بجامعة الجوف

 جامعة الجوف هـ1433هـ/1432

 لجنة تأديب الطالبات بكلية التربية للبناترئيسة  14
 بجامعة الجوف

-35 هـ إلى 30/31من عام 
 هـ36

 جامعة الجوف

7        
8        
9        
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رئيسة اللجنة التنظيمية لحفل تخرج طالبات  15
 جامعة الجوف

 جامعة الجوف هـ1433هـ/1432

رئيسة لجنة سير اختبارات االنتساب طالبات  16
 بجامعة الجوف

 الجوفجامعة  هـ1433هـ/1432

رئيسة لجنة سير اختبارات الفصل الصيفي بكلية  17
 التربية طالبات 

 جامعة الجوف هـ1432هـ/1431

رئيسة لجنة الكنترول الختبارات الفصل الصيفي  18
 بكلية التربية طالبات

 جامعة الجوف هـ1432هـ/1431

اقسام  –رئيسة لجنة الجودة بكلية التربية  19
 كلية التربية للبنات بجامعة الجوف هـ1434هـ/1433 طالبات

- بكلية التربية األكاديميرئيسة لجنة االرشاد  20

 طالبات   اقسام
 كلية التربية للبنات بجامعة الجوف هـ1434هـ/1433

رئيسة لجنة التدريب الميداني ألقسام كلية  21
 التربية بجامعة الجوف

 هـ 1435 -هـ 1433
كلية التربية بجامعة الجوف اقسام 

 الطالبات 

رئيسة لجنة التدريب الميداني لطالبات الدبلوم  22
 العام بالتربية بجامعة الجوف شطر الطالبات 

 هـ 1435 -هـ 1433
كلية التربية بجامعة الجوف اقسام 

 الطالبات 

عضوة في لجنة تحكيم االولمبياد مسار ابتكار  23

 لمركز موهبة لطالبات التعليم العام 
 هـ 1434هـ/1433

مؤسسة  –وزارة التربية والتعليم 

الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة 

 واالبداع

عضوه في لجنة تحكيم االفالم الوثائقية لطالبات  24

 المؤتمر الطالبي الرابع لطالبات جامعة الجوف 
 هـ 1434هـ/1433

عمادة شئون الطالب بجامعة الجوف 

 شطر الطالبات 

رئيسة اللجنة التنفيذية لإلعداد لحفل تخرج  25

 طالبات جامعة الجوف الدفعة السابعة 
 جامعة الجوف  هـ 1434هـ/1433

رئيسة لجنة سير اختبارات كلية التربية بسكاكا  26

 و ودومة الجندل
 هـ 1434هـ/1433

كلية التربية بجامعة الجوف اقسام 

 الطالبات 

رئيسة لجان الرصد والكنترول بكلية التربية  27

 بسكاكا ودومة الجندل 
 هـ 1434هـ/1433

كلية التربية بجامعة الجوف اقسام 

 الطالبات 

    

 جامعة الجوف  هـ1434هـ/1433 عضوة بلجنة تأديب الطالبات بجامعة الجوف  28

عضوة باللجنة المنظمة لالجتماع االول للبحث  29

 العلمي والنشر بجامعة الجوف 
 جامعة الجوف هـ1434هـ/1433

عضوة في لجنة تحكيم االولمبياد مسار ابتكار  30

 لمركز موهبة لطالبات التعليم العام 
 هـ 1435هـ/1434

مؤسسة  –وزارة التربية والتعليم 

الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة 
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 واالبداع 

عضوة بلجنة مبادرة االرشاد الوظيفي بجامعة  31

 الجوف 
 هـ1435هـ/1434

وكالة الجامعة  –جامعة الجوف 

 لتطوير والجودة 

والتنسيق عضوة بلجنة التخطيط والمتابعة  32

 الدراسة الذاتية بجامعة الجوف  لمشروع
 هـ1436هـ/1435

وكالة التطوير  –جامعة الجوف 

 والجودة 

عضوة بلجنة مقابالت المتقدمات لبرنامج  33

الماجستير بقسم المناهج وطرق التدريس 

 و اصوله  الفقهوبرنامج 

 هـ1435هـ/1434
كلية التربية بجامعة الجوف اقسام 

 الطالبات

34 
رئيسة لجنة مقابالت المتقدمات لبرنامج 

 الجوف  الماجستير بجامعة
 هـ1436هـ/1435

 جامعة الجوف

 عمادة الدراسات العليا 

 رئيسة اللجنة الدائمة لتحقيق والتأديب الطالبات 35
 بمجمع الطالبات بدومة الجندل 

 هـ1436هـ/1435

 هـ1436/1437

 جامعة الجوف

رئيسة سير االختبارات التحريرية للمتقدمات  36
لبرنامج الماجستير بجامعة الجوف شطر 

 الطالبات

 هـ1436هـ/1435
عمادة الدراسات  - جامعة الجوف

 العليا 

رئيسة سير االختبارات التحريرية للمتقدمات  37
لبرنامج الماجستير بجامعة الجوف شطر 

 الطالبات

 هـ1437هـ/1436
عمادة الدراسات  - جامعة الجوف

 العليا 

واالبتعاث بجامعة  الدائمة لتدريبعضوه بلجنة  38

 الجوف 
 جامعة الجوف هـ1436هـ/1435

واالبتعاث بجامعة  الدائمة لتدريبعضوه بلجنة  39

 الجوف
 جامعة الجوف هـ1437هـ/1436

رئيسة لجنة مقابالت المتقدمات لبرنامج  40

 الجوف  الماجستير بجامعة
 هـ1437هـ/1436

الدراسات  عمادة- جامعة الجوف

 العليا 

عضوه باللجنة العلمية بقسم االحياء بكلية  41

 العلوم 
 كلية العلوم -جامعة الجوف  هـ1437هـ/1436

رئيسة لجنة سير االختبارات بكلية الصيدلة شطر  42
 الطالبات 

فصل الدراسي األول 
 هـ1438ه/1437

 كلية الصيدلة  –جامعة الجوف 

رئيسة لجنة سير االختبارات بكلية العلوم الطبية  43
 التطبيقية  شطر الطالبات 

كلية العلوم الطبية  –جامعة الجوف  هـ1438ه/1437
 التطبيقية

عضوه باللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب  44
 بجامعة الجوف 

 جامعة الجوف هـ1438ه/1437
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عضوه باللجنة الدائمة لتقييم والمتابعة بين  45
جامعة الجوف ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة 

 الجوف 

 جامعة الجوف هـ1438ه/1437

الختبارات المسابقات  عضوه بلجنة الكنترول 46
 الوظيفية لجامعة الجوف القسم النسائي

 جامعة الجوف هـ1438ه/1437

عضوة بلجنة المقابالت للمتقدمات لوظيفة معيد  47
 بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 جامعة الجوف هـ1438ه/1437

عضوة بلجنة المقابالت للمتقدمات لوظيفة  48
 التطبيقيةمحاضر بكلية العلوم الطبية 

 جامعة الجوف هـ1438-1439

عضوه باللجنة المركزية لسير االختبارات  49

 بمجمع الطالبات بسكاكا 
 جامعة الجوف هـ1437-1438

عضوه بلجنة المركزية للمختبرات بمجمع  50

 الطالبات بسكاكا 
 جامعة الجوف هـ1437-1438

 امانة منطقة الجوف هـ1440هـ/1437 عضوه بالمجلس البلدي بمنطقة الجوف 51
عضوه بجمعية الملك عبد العزيز الخيرية  52

 بمنطقة الجوف
 منطقة الجوف هـ1437-1438

 المملكة العربية السعودية  هـ1437-1435 عضوه بجمعية الجغرافية السعودية  53

 المملكة العربية السعودية هـ1438هـ/1437 عضوه بالجمعية السعودية للجودة 54

 الجوف -المملكة العربية السعودية  والى االن  1430 عضوه بجمعية األطفال المعاقين  55

رئيسة اللجنة التاديبية لطالبات كلية العلوم  56

 الطبية التطبيقية للقضايا االكاديمية 
 جامعة الجوف هـ1438ه/1437

الفرعية لطالبات كلية  رئيسة اللجنة التاديبية 57

العلوم الطبية التطبيقية للقضايا االكاديمية  

 والغير اكاديمية 

 جامعة الجوف هـ1439ه/1438

عضوه باللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب  58
 بجامعة الجوف 

 جامعة الجوف هـ1439ه/1438

 جامعة الجوف هـ1439ه/1438 لجنة تحكيم مشاريع التخرج بكلية العلوم 59
عضوه بفريق دراسة تلوث الورقيات بمزارع  60

 الجوف 
 جامعة الجوف  هـ1439-1440

 

          



 

10 
 

 :  )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(الدورات التدريبية الحاصل عليها وورش العمل   

 السنة مكان االنعقاد التخصص  عنوان الدورة / ورشة العمل  م

بجامعة الجوف  األكاديمي اإلرشاد األكاديمي  عمل اإلرشادحضور ورشة  1

والمنعقدة بكلية 

 التربية

 هـ4/4/1431

حضور ورشة عمل عن التقويم الذاتي لالعتماد األكاديمي  2

 من لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي 

الجودة واالعتماد 

 األكاديمي
بكلية التربية 

 بجامعة الجوف
 هـ5/1431

بكلية التربية   حضور ورشة عمل التربية الميدانية بكلية التربية للبنات  3

 بجامعة الجوف
الفصل الدراسي 

 هـ  30/31الثاني 
حضور االجتماع ألتنسيقي األول لعمداء الكليات التربوية  4

 بالجامعات السعودية 
كلية التربية بجامعة  

 الملك سعود
 هـ26/1/1432

بمركز خدمة   حضور ورشة عمل التخطيط االستراتيجي  5
المجتمع بجامعة 

 الجوف.

30/3-
 هـ1/4/1432

حضور ورشة عمل متطلبات التقويم الذاتي المؤسسي  6
 لالعتماد األكاديمي 

-هـ9/4/1432 جدة 
 هـ10/4/1432

حضور ورشة عمل التقويم الذاتي المؤسسي لالعتماد  7
 األكاديمي 

بكلية التربية  
 بجامعة الجوف 

 هـ1432

التنظيم واإلعداد لدورة التقنيات الحديثة لمحضرات  8
 المختبر ومعيدات قسم األحياء بكليتي التربية والعلوم 

 هـ32هـ/21/12/31 التربية والعلوم 

بكلية التربية   حضور ورشة عمل عن الحوار الوطني المقامة  9
 بجامعة الجوف

 هـ.22/5/1432

االشراف على ورشة عمل التربية الميدانية بكلية التربية  10
 للبنات بجامعة الجوف للفصل الدراسي الثاني للعام 

بكلية التربية  
 بجامعة الجوف

 هـ32هـ/31

االشراف والمشاركة في اعداد ورشة عمل عن االختبار  11
 الجيد بكلية التربية 

بكلية التربية  
 بجامعة الجوف

 هـ6/1432/ 29

حضور ورشة عمل بعنوان )بحث سبل التعاون وتنمية  12
المشاريع البحثية المشتركة بين جامعة الجوف وجامعة 

 تسكوبا والمعهد الوطني للبحوث الزراعية والبيئية باليابان   

هـ 1432/ 13/5 بجامعة الجوف 
-4-17الموافق 
 م2011

التربوية حضور االجتماع ألتنسيقي الثاني لعمداء الكليات  13
في الجامعات السعودية والمنعقد والمتزامن مع المؤتمر 

 الرابع إلعداد المعلمين.

بكلية التربية  
 بجامعة أم القرى

 هـ21/10/1432

حضور ورشة عمل الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي عن  14
 مخرجات التعليم 

بجامعة سلمان بن  
 عبد العزيز بالخرج 

19-20 
 هـ12/1432/

الملتقى األول لقياديات مؤسسات حضور والمشاركة ب 15
التعليم العالي بالجامعات السعودية بعنوان )الترابط وتبادل 

 الخبرات( 

وزارة التعليم العالي  
 بالرياض 

هـ إلى 2/2/1433
 هـ4/2/1433

ورشة عمل عن الجودة واالعتماد األكاديمي بعنوان تحليل  16
 البيانات واعداد التقارير 

 16-15الفترة  جامعة الجوف  
 هـ3/1433/
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حضور ورشة عمل عن الجودة واالعتماد األكاديمي  17
 بعنوان مخرجات التعليم   

جامعة األمير  
 سلمان بالخرج 

27-28 
 هـ3/1433/

حضور ورشة عمل بعنوان المعايير المهنية الواجب  18
توافرها في خريجي كليات التربية المعدين لاللتحاق 

 بالتعليم العام 

الرياض بوزارة  
 التعليم العالي

 هـ10/5/1433

حضور ورشة عمل عن التنوع البيئي بتبوك والمنعقدة  19
 بالمؤتمر الدولي الثالث لتعليم العالي والمعرض الدولي 

 هـ26/5/1433 الرياض  

حضور ورشة عمل عن التعليم عن بعد والمنعقدة بالمؤتمر  20
 .الدولي الثالث لتعليم العالي والمعرض الدولي 

 هـ26/5/1433 الرياض  

حضور ورشة عمل عن القياديات بالجامعات السعودية بين  21
الواقع والمأمول والمنعقدة بالمؤتمر الدولي الثالث لتعليم 

 العالي والمعرض الدولي.

 هـ26/5/1433 الرياض  

حضور ورشة عمل عن ))الحاجات النفسية لألطفال  22
الموهوبين((  في المؤتمر العالمي للطفولة المبكرة )طفولة 

  (آمنه .. مستقبل واعد

جامعة االميرة نورة  
 بالرياض 

 -هـ 27/12/1433
هـ   34/محرم/1

/ نوفمبر 12-15
 م  2012

ورشة عمل عن ))الجودة في رياض االطفال(( في  حضور 23
المؤتمر العالمي للطفولة المبكرة ))طفولة آمنه .. مستقبل 

   (واعد

جامعة االميرة نورة  
 بالرياض 

 -هـ 27/12/1433
هـ   34/محرم/1

/ نوفمبر 12-15
 م  2012

حضور ورشة عمل عن ))اعداد االطفال لنجاح في  24
المؤتمر العالمي للطفولة المبكرة المدارس والحياة(( في 

   ())طفولة آمنه .. مستقبل واعد

جامعة االميرة نورة  
 بالرياض 

 -هـ 27/12/1433
هـ   34/محرم/1

/ نوفمبر 12-15
 م  2012

مركز االرشاد   حضور ورشة عمل )صياغة الرؤية واالهداف والرسالة (  25
االكاديمي  بجامعة 

 الجوف 

الى  17/2في الفترة 
 هـ18/2/1434

حضور ورشة العمل بعنوان القسم العلمي ودورة في  26
 الحياة الجامعية 

 هـ9/3/1434 جامعة الجوف 

حضور ورشة العمل استراتيجيات ابداعية إلشراك الطالب  27
 في التعليم التعاوني وعملية البحث 

جامعة االمام محمد  
 بن سعود االسالمية 

 هـ23-25/3/1434

جامعة االمام محمد   حضور ورشة العمل عن تقنيات ووسائل التعليم  28
 بن سعود االسالمية 

 هـ23-25/3/1434

حضور ورشة عمل البناء المؤسسي والمنفذة من شركة  29
 عطا 

 15 -13 الرياض  
 ـه5/1434/

حضور ورشة عمل التحديات التي تواجه المكتبات  30
االكاديمية في القرن الواحد والعشرين  الرياض بالمؤتمر 

 الدولي الرابع لتعليم العالي 

 هـ6/6/1434 الرياض 

حضور ورشة عمل التحديات التي تواجه المكتبات  31
االكاديمية في القرن الواحد والعشرين والتي عقدت في 

 الرياض بالمؤتمر الدولي الرابع لتعليم العالي 

 هـ6/6/1434 الرياض 
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مركز الملك عبد   حضور برنامج )تنمية مهارات االتصال في الحوار(  32
العزيز للحوار 
الوطني والذي 

بجامعة نفذت 
 الجوف

 هـ 8/1434/ 3

حضور ورشة عمل بعنوان معايير ضمان الجودة واالعتماد  33
الخاصة بالهيئة الوطنية لتقويم واالعتماد والمقامة بفندق 

 النزل 

عمادة الجودة  
 بجامعة الجوف 

28-29 
 هـ10/1434/

حضور ورشة العمل بعنوان انشاء نظام داخلي للجودة  34
 وتوصيف البرامج والمقررات 

المدينة الجامعية  
 بجامعة الجوف 

19-20 
 هـ11/1434/

عمادة الجودة   حضور ورشة عمل بعنوان التقويم الذاتي المؤسسي  35
 بجامعة الجوف

13- 15 
 هـ1/1435/

حضور ورشة العمل بعنوان نظم االمتحانات والتقويم  36
 الطالبي 

عمادة الجودة  

 بجامعة الجوف

21-22 
 هـ1/1435/

عمادة الجودة   حضور ورشة العمل بعنوان االرشاد األكاديمي  37

 بجامعة الجوف

 هـ20/2/1435

حضور دورة تدريبية بعنوان )القيادة والتفكير  38
 االستراتيجي( 

الجودة عمادة  
 بجامعة الجوف

20 – 
 هـ22/2/1435

حضور حلقة النقاش الثانية عشر لتعليم االلكتروني وذلك  39
خالل. عنوان هذه الحلقة: "ممارسات التعلم اإللكتروني: 

 عوامل النجاح".

جمادى  3- 2الفترة  جامعة الجوف 
هـ 1435اآلخرة 

أبريل  3- 2الموافق 
 م2014

 هـ1/1436/ 16 فندق النزل بالجوف  المشاركة و حضور لقاء مركز الحوار الوطني  40

حضور ورشة عمل بعنوان "جودة االعمال االدارية في  41
 مؤسسات التعليم العالي " 

الهيئة الوطنية  
لالعتماد االكاديمي 

 بالرياض

28 – 29   /12 
 هـ1435/

حضور ورشة عمل بعنوان: مؤشرات االداء والمقارنة  42
 المرجعية 

/صفر  12-11 في مدينة الخبر 
 هـ.1436/

حضور ورشة عمل بعنوان: توصيف المقررات والخبرة  43
 الميدانية وتقاريرها 

الهيئة الوطنية  
لالعتماد االكاديمي 

 و المنعقدة بجده.

/صفر / 26 – 25
 هـ1436

حضور ورشة عمل بعنوان: الدراسة الذاتية للبرنامج  44
 والتي تقيمها الهيئة الوطنية لالعتماد االكاديمي 

الهيئة الوطنية  
لالعتماد االكاديمي 

و المنعقدة في 
 الرياض

/ربيع اول  3- 2
 هـ1436/

حضور الورشة التنسيقية االولى لتفعيل مشاركة عضوات  45
هيئة التدريس في مراكز التميز البحثي ومراكز االبحاث 

 الواعدة 

وزارة التعليم  
 العالي.

 هـ1436/محرم /27
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مركز الحوار   المشاركة وحضور دورة تدريبية عن زواج القاصرات  46
فندق في  الوطني

 النزل بالجوف

 هـ7/5/1436

المشاركة وتنفيذ برنامج تدريبي عن خطوات البحث العلمي  47
 في ادارة التدريب التربوي واالبتعاث 

اإلدارة العامة  
للتربية والتعليم 
 بمنطقة الجوف 

20/4—
 هـ22/4/1436

كلية العلوم بجامعة   دورة تدريبية لفنيات المختبرات والمعامل الجدد  48
الجوف شطر 

 الطالبات 

22-26 
 هـ11/1436/

حضور دورة تدريبية بعنوان )تنمية المهارات القيادية  49
 واإلدارية( 

المركز األوروبي  
للتدريب والتطوير  

 –في إسطنبول 
 تركيا  .

الى  27/9
 م1/10/2015

حضور دورة تدريبية بعنوان )أهمية اإلرشاد األكاديمي  50
 والطالبي في الحياة الجامعية( 

/ 1/  13-12 جامعة الجوف 
 هـ  1437

حضور دورة تدريبية بعنوان )دور المرشد األكاديمي في  51
 تنمية مهارات االتصال الفعال لطلبة الجامعة( 

/ 2/ 25-24 جامعة الجوف 
 هـ1437

حضور دورة تدريبية بعنوان )أهمية اإلرشاد األكاديمي  52
لطلبة والطالبي في تحقيق االتزان االنفعالي والثقة بالنفس 

 الجامعة(.

/ 2/ 27-26 جامعة الجوف 
 هـ1437

حضور ندوة علمية بعنوان المرأة القيادية بين الواقع  53
 .والمأمول 

 هـ23/5/1437 جامعة الجوف 

مجمع الطالبات   حضور دورة تدريبية بعنوان بوصلة التفكير  54
بدومة الجندل 
 جامعة الجوف.

يوم الثالثاء 
 هـ20/6/1437

حضور دورة )اكتشاف القدرات واالنطالق نحو القمة(  55
والمنعقدة في مركز التفكير المساند لإلشراف والتدريب 

 التربوي بواقع خمس ساعات تدريبية 

مركز التفكير  
المساند لإلشراف 
 والتدريب التربوي

 هـ .21-5-1437

حضور دورة )الثقة بالنفس( والمنعقدة في مركز التفكير  56
لإلشراف والتدريب التربوي بواقع خمس ساعات المساند 
 تدريبية.

مركز التفكير  
المساند لإلشراف 
 والتدريب التربوي

 هـ1437- 2-6

حضور دورة )استراتيجيات المذاكرة الحديثة والتهيئة  57
النفسية لالختبارات( والمنعقدة في مركز التفكير المساند 

 لإلشراف والتدريب التربوي بواقع خمس ساعات تدريبية 

مركز التفكير  
المساند لإلشراف 
 والتدريب التربوي

 هـ .1437- 18-6

حضور دورة تدريبية بعنوان )فنون ومهارات النجاح(  58
والمنعقدة في مركز التفكير المساند لإلشراف والتدريب 

 التربوي بواقع خمس ساعات تدريبية 

مركز التفكير  
المساند لإلشراف 
 والتدريب التربوي

 هـ .1437 - 7 -3

حضور دورة تدريبية بعنوان )اسرار السعادة االسرية(  59
والمنعقدة في مركز التفكير المساند لإلشراف والتدريب 

 التربوي بواقع خمس ساعات تدريبية 

مركز التفكير  
المساند لإلشراف 
 والتدريب التربوي

 هـ .1437- 6-7
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حضور دورة تدريبية بعنوان ) فن إدارة الغضب (  60
والمنعقدة في مركز التفكير المساند لإلشراف والتدريب 

 التربوي بواقع خمس ساعات تدريبية 

مركز التفكير  
المساند لإلشراف 
 والتدريب التربوي

 هـ .1437- 11-8

حضور دورة تدريبية ألعداد وتدريب المدربين معتمدة  61
 ساعة تدريبية  في  56دوليا و من وزارة التعليم  بواقع 

رمضان  19الى  14 وزارة التعليم   
 هـ  1437

كلية العلوم بجامعة   حضور والمشاركة في دورة االبتعاث خبرات عالمية   62
 الجوف

 هـ13-7-1437

اجتياز دورة تدريبية عن مهارات االتصال  وفنون التواصل     63
هـ من اكسالنس 1438رجب / 7المنعقدة بتاريخ 

انترناشيونال اكاديمي للتدريب واالستشارات  وتنمية 
 الموارد البشرية.

اكسالنس  
انترناشيونال 

اكاديمي للتدريب 
واالستشارات  
وتنمية الموارد 

 البشرية.

 هـ1438رجب / 7

اجتياز دورة تدريبية عن هندسة النجاح   المنعقدة بتاريخ  64
ساعات تدريبية من  10هـ بواقع 1438رجب / 21-22

اكسالنس انترناشيونال اكاديمي للتدريب واالستشارات  
 وتنمية الموارد البشرية.

اكسالنس  
انترناشيونال 

اكاديمي للتدريب 
واالستشارات  
وتنمية الموارد 

 البشرية.

 رجب 21-22
 هـ1438/

اجتياز دورة تدريبية عن تحليل الشخصيات    المنعقدة  65
هـ  من اكسالنس 1438شعبان  / 7-5بتاريخ 

انترناشيونال اكاديمي للتدريب واالستشارات  وتنمية 
 الموارد البشرية.

اكسالنس  
انترناشيونال 

اكاديمي للتدريب 
واالستشارات  
وتنمية الموارد 

 البشرية.

شعبان   5-7
 هـ1438/

اجتياز دورة تدريبية عن التفكير االيجابي   المنعقدة  66
هـ  من اكسالنس 1438رمضان  / 10بتاريخ 

انترناشيونال اكاديمي للتدريب واالستشارات  وتنمية 
 الموارد البشرية.

اكسالنس  

انترناشيونال 

اكاديمي للتدريب 

واالستشارات  

وتنمية الموارد 

 البشرية.

رمضان   10
 هـ  1438/

اجتياز دورة تدريبية عن اعداد وتنمية مهارات المستشارة  67
هـ 1438رمضان / 18-13االسرية   المنعقدة بتاريخ 

ساعة تدريبية من اكسالنس انترناشيونال  40بواقع 
 اكاديمي للتدريب واالستشارات  وتنمية الموارد البشرية.

 اكسالنس 

انترناشيونال 

اكاديمي للتدريب 

واالستشارات  

وتنمية الموارد 

 البشرية.

رمضان  13-18
 هـ1438/
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اجتياز دورة تدريبية عن تربية األطفال    المنعقدة بتاريخ  68
هـ  من اكسالنس انترناشيونال 1438رمضان  / 18

 اكاديمي للتدريب واالستشارات  وتنمية الموارد البشرية.

 اكسالنس 

انترناشيونال 

اكاديمي للتدريب 

واالستشارات  

وتنمية الموارد 

 البشرية.

رمضان   18
 هـ  1438/

اجتياز دورة تدريبية عن اعداد وتنمية مهارات المستشارة  69
هـ بواقع 1438شوال/ 21-16النفسية  المنعقدة بتاريخ 

انترناشيونال اكاديمي  ساعة تدريبية من اكسالنس 40
 للتدريب واالستشارات  وتنمية الموارد البشرية.

اكسالنس  

انترناشيونال 

اكاديمي للتدريب 

واالستشارات  

وتنمية الموارد 

 البشرية.

16-21 
 هـ1438شوال/

اجتياز دورة تدريبية  العداد المدربة المحترفة في  70
هـ 11/1438/ 11-8المتعددة  المنعقدة  بتاريخ  الذكاءات

ساعة تدريبية من اكسالنس انترناشيونال  40بواقع 
 اكاديمي للتدريب واالستشارات  وتنمية الموارد البشرية .

اكسالنس  

انترناشيونال 

اكاديمي للتدريب 

واالستشارات  

وتنمية الموارد 

 البشرية.

8-11 
 هـ11/1438/

 م2017مارس  جامعة الجوف  حضور دورة نظام المجالس واللجان االلكتروني  71

اجتياز دورة تدريبية في التعليم االلكتروني بعنوان )  72
 تصميم االختبارات االلكترونية ( 

عمادة التعليم  

االلكتروني  بجامعة 

 الجوف

/جماد ثاني  23-25
 1439ـه

اجتياز دورة تدريبية في التعليم االلكتروني بعنوان )  73
 استراتيجية الفصل المقلوب  ( 

عمادة التعليم  

االلكتروني  بجامعة 

 الجوف

/ رجب   1-3
 هـ1439

اجتياز دورة تدريبية في التعليم االلكتروني بعنوان )  74
 معايير جودة تصميم المقررات االلكترونية  ( 

عمادة التعليم  
االلكتروني  بجامعة 

 الجوف

/ رجب   8-10
 هـ1439

 2018مارس 18 جامعة الجوف      LMIاجتياز دورة تدريبية اإلنتاجية الشخصية  75
   2018ابريل  8الى 

حضور ورشة عمل استوديو التخطيط السريع لرؤية  76

 العمرانية الشاملة لمدينة سكاكا في منطقة الجوف  

شعبان  23-24  
الموافق هـ 1439

 2018مايو  8-9
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77 
الحضور والمشاركة بورقة عمل الورشة الدولية لمكافحة 

 التصحر  والطرق المبتكرة في إدارة المناطق الجافة 

شعبان  9الى 7 الرياض 
هـ الموافق 1439

ابريل  23-25
2018 

الحضور والمشاركة بدورة تدريبية بعنوان ) خبرات  78

 وتجارب ناجحة للمجالس البلدية ( 

 20 -16 الرياض 
 هـ11/1439/

الحضور والمشاركة بورقة عمل في الملتقى األول لسيدات  79

 المجالس البلدية 

العاصمة المقدسة  
 مكة المكرمة

 هـ29-30/6/1440

العلوم بجامعة  كلية   ورشة الطاقة المتجددةحضور  80
 الجوف

الثالثاء الموافق 
 هـ1440رجب 19

 Challenges to Achieve : بعنوان حضور ورشة تدريبية 81

) and Complete aResearch Fund ) 

 

مركز تنمية المهارات  

  بجامعة الجوف 

 

الى  2019/04/17
2019/04/17 

 حضور الملتقى السنوي السادس للبحث العلمي  والنشر  82
شعبان -12األربعاء  جامعة الجوف  

هـ الموافق 1440-
 م2019-ابريل-17

 
 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(المهارات               

 املهارات 

 اجادة مهارات استخدام الكمبيوتر 

 مدرب دولي معتمد 

 دورات متعددة في تطوير الذات

 استخدام الحاسب االلي وتطبيقاته

 مهارات إدارية قيادية 

 مهارات بحثية 

 مهارات في حفظ العينات النباتية والمعشبات

 حاصله على دورات عديدة من الهيئة الوطنية لتقويم واالعتماد االكاديمي 

 مستشارة نفسية 

 مستشارة اسرية

 مدربة محترفة في الذكاءات المتعددة
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 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(المساهمات المجتمعية والثقافية والتطوعية  
 

 الفترة الزمنية طبيعة النشاط المساهمة / النشاط م

التنظيم واإلعداد لدورة التقنيات الحديثة لمحضرات المختبر  1
ومعيدددددات قسددددم األحيدددداء بكليتددددي التربيددددة والعلددددوم مددددن 

 هـ 32هـ/21/12/31

 هـ21/12/1432 تعليمية

لورشددة عمددل التربيددة الميدانيددة بكليددة  االشددراف واالعددداد  2
التربية للبنات بجامعة الجدوف فدي الفصدل الدراسدي الثداني  

 هـ  .30/31

 هـ1431هـ/1430 تدريبية

حضددور ورشددة عمددل عددن الحددوار الددوطني المقامددة بكليددة  3
 هـ .22/5/1432التربية بجامعة الجوف في  

 هـ .22/5/1432 ثقافيه

االشراف على ورشة عمل التربية الميدانية بكلية التربية  4
للبنات بجامعة الجوف للفصل الدراسي الثاني للعام 

 هـ32هـ/31

 هـ32هـ/31للعام  تدريبية

إقامة نشاط )يوم معهم ( لذوي االحتياجات الخاصة بكلية  5
التربية بجامعة الجوف بالتعاون مع جمعية األطفال 

 هـ1432-5-23المعاقين بمركز الجوف وذلك يوم 

 هـ1432-5-23يوم  مجتمعية تطوعيه

المشاركة في إقامة مهرجان ) كن صديقي ( لدمج ذوي  6
االحتياجات الخاصة بالمجنمع والمقام بكلية التربية بجامعة 
الجوف بالتعاون مع مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب 

 هـ .1433بالجوف للعام الجامعي 

 هـ .1433للعام الجامعي  مجتمعية تطوعية 

المشاركة والحضور في برنامج ) تنمية مهارات االتصال  7
في الحوار ( في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 

هـ 8/1434/ 3والذي نفذت بجامعة الجوف خالل الفترة 
 لمدة يوم واحد

هـ 8/1434/ 3خالل الفترة  تثقيفية
 لمدة يوم واحد

المشاركة و حضور لقاء مركز الحوار الوطني المقام  8
 هـ1/1436/ 16بفندق النزل بالجوف بتاريخ 

 هـ1/1436/ 16 تثقيفية

المشاركة وحضور دورة تدريبية عن زواج القاصرات من  9
مركز الحوار الوطني في فندق النزل بالجوف  بتاريخ 

 هـ .7/5/1436

 هـ .7/5/1436بتاريخ  ثقيفية

المشاركة وتنفيذ برنامج تدريبي عن خطوات البحث العلمي   10
في ادارة التدريب التربوي واالبتعاث باإلدارة العامة 

—20/4للتربية والتعليم بمنطقة الجوف  في الفترة 
 هـ 22/4/1436

—20/4في الفترة  تدريبية
 هـ22/4/1436

حضور والمشاركة في دورة االبتعاث خبرات عالمية  بكلية  11
 هـ1437-7-13علوم بجامعة الجوف بتاريخ ال

 هـ1437-7-13بتاريخ  تعليمية تثقيفية 

 هـ1437من عام  تطوعية  المشاركة بأنشطة جمعية الملك عبد العزيز بمنطقة الجوف 12

وعضوه بالعديد  عضوه بالمجلس البلدي بمنطقة الجوف  13
 من لجان المجلس البلدي 

لجنة التنسيق مع الجهات  –لجنة الخدمات وصحة البيئة 
لجنة العالقات  –لجنة التخطيط االستراتيجي  –الحكومية 

 هـ1440ه،الى 1437 مجتمعية تثقيفية تطوعيه
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 العامة واالعالم 

اعداد وتنفيذ ورشة عمل بعنوان ) المرأة و التفكير  14
اإليجابي( ضمن أنشطة الكرسي العلمي لصاحبة السمو 

الملكي االميرة سارة بنت عبدهللا بن عبد العزيز ال سعود  
في مجتمع الجوف وذلك بمجمع  المرأةوتحديات  ألبحاث

جماد االخر  10كليات البنات بسكاكا  يوم االثنين 
 هـ.1439

جماد االخر  10االثنين  معية تعليمية تثقيفيه مجت
 هـ1439

المشاركة في اعداد وتنفيذ ندوة بعنوان ) رحلة مع  15
الشجرة المباركة ( ضمن أنشطة مهرجان الزيتون الحادي 

عشر بمنطقة الجوف بدار العلوم  يوم الثالثاء الموافق 
 هـ29/4/1439

افق يوم الثالثاء المو مجتمعية تعليمية تثقيفيه
 هـ29/4/1439

المشاركة في فعاليات وانشطة جمعية المعاقين فعاليات  16
رمضان  - 14-13-12هـ والمنعقدة في 1439رمضان 
 هـ بمقر جمعية األطفال المعاقين بسكاكا 1439

رمضان -14-13-12 مجتمعية تطوعيه
 هـ 139

حضور ورشة عمل استوديو التخطيط السريع لرؤية  17
الشاملة لمدينة سكاكا في منطقة الجوف  خالل العمرانية 

مايو  9-8هـ الموافق 1439شعبان  24-23الفترة 
2018 

  مجتمعية تعليمية تثقيفيه

 خبرات)  بعنوان تدريبية بدورة والمشاركة الحضور 18
 في الرياض في المنعقدة(  البلدية للمجالس ناجحة وتجارب

 هـ11/1439/ 20 -16 الفترة

  

والمشاركة بورقة عمل في الملتقى األول لسيدات الحضور  19
المجالس البلدية والمنعقد في العاصمة المقدسة مكة 

 هـ30/6/1440-29المكرمة يومي 

  

   عمل مطويات  12المشاركة بمهرجان الزيتون  20

التقدم بمبادرة حل مشكلة تلوث نبات البقدونس بالبكتريا  21
بمزارع الجوف وعمل  بعمل دراسة بحثية لتلوث الورقيات

ندوات ارشادية للمواطنين والمزارعين بالمنطقة بتاريخ 
 هـ1439 12-29الموافق  2018سبتمبر  9-9
 
 

  

حضور مبادرة صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن  22
نواف بن عبد العزيز امير المنطقة  اللقاء  بنخبة من 

السيدات في منطقة الجوف بعنوان )كيف نخلق الفارق (  
 هـ 1440-رجب -26المنعقد يوم الثالثاء الموافق 

  

حضور مناسبة عرض و تدشين اإلجراءات التي ستتخذ  23
متكاملة لتطوير منطقة الجوف  المقامة   لوضع استراتيجية

هـ 1440شوال  15بجامعة الجوف يوم الثالثاء الموافق 
 م2019يونيو 18الموافق 
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 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(الجوائز و التكريم  
 

 الفرتة الزمنية التخصص الدولة و اجلهة املاحنة مسمى اجلائزة م

1     
 

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(المناصب اإلدارية           
 

 الفرتة الزمنية الدولة اجلهة املنصب اإلداري م

وكيلة كلية التربية للبنات بجامعة  1

 الجوف

كلية التربية جامعة 

 الجوف
 المملكة العربية السعودية 

هـ الى 3/3/1431

 هـ20/1/1435

عضوة بمجلس قسم االحياء بكلية  2

 العلوم

جامعة  –كلية العلوم 

 الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ والى االن1432

نائبة رئيس اللجنة التنظيمية لحفل  3

 تخرج طالبات جامعة الجوف
 جامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1431هـ/1430

رئيسة لجنة سير اختبارات كلية  4

التربية بسكاكا واالدبية ودومة 

 الجندل

كلية التربية جامعة 

 الجوف

 المملكة العربية السعودية 
هـ 1432هـ/1431

 هـ1433هـ/1432

رئيسة لجان الرصد والكنترول  5

 بكلية التربية بسكاكا ودومة الجندل

كلية التربية بجامعة 

 الجوف اقسام الطالبات

هـ 1433هـ/1432 المملكة العربية السعودية 

 هـ1432هـ/1431

التنظيمية لحفل رئيسة اللجنة  6

 تخرج طالبات جامعة الجوف
 جامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1432هـ/1431

رئيسة لجنة سير اختبارات  7

 االنتساب طالبات بجامعة الجوف
 جامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1431هـ/1430

رئيسة اللجنة الدائمة لتربية  8

 الجوفالميدانية للبنات بجامعة 

كلية التربية جامعة 

 الجوف

هـ 1432هـ/1431 المملكة العربية السعودية 

 هـ1433هـ/1432

منسقة الفصل الصيفي بكلية  9

 التربية

كلية التربية جامعة 

 الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1431هـ/1430

عضوه باللجنة الدائمة ألنشطة  10

 وشئون طالبات كلية التربية

جامعة  كلية التربية

 الجوف

 هـ1432هـ/1431 المملكة العربية السعودية 

 هـ1433هـ/1432

رئيسة اللجنة الفرعية لتقويم  11

الذاتي واالعتماد األكاديمي بكلية 

 التربية للبنات

كلية التربية جامعة 

 الجوف

 المملكة العربية السعودية 

 هـ1431هـ/1430

رئيسة اللجنة الفرعية لتقويم  12

المؤسسي لكليات البنات الذاتي 

 بجامعة الجوف

كلية التربية جامعة 

 الجوف

 المملكة العربية السعودية 

 هـ1432هـ/1431
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عضوه بلجنة تحديد احتياجات كلية  13

 التربية

كلية التربية للبنات 

 بجامعة الجوف

 هـ1432هـ/1431 المملكة العربية السعودية 

 هـ1433هـ/1432

أوضاع عضوه بلجنة معالجة  14

موظفات كلية التربية للبنات 

 بجامعة الجوف

كلية التربية للبنات 

 بجامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 

 هـ1433هـ/1432

رئيسة لجنة تأديب الطالبات بكلية  15

 التربية للبنات

كلية التربية للبنات 

 بجامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ إلى اآلن30/31من عام 

رئيسة اللجنة التنظيمية لحفل  16

 تخرج طالبات جامعة الجوف
 جامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1433هـ/1432

منسقة الفصل الصيفي بكلية  17

 التربية

كلية التربية جامعة 

 الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1432هـ/1431

رئيسة لجنة سير اختبارات  18

 بجامعة الجوفاالنتساب طالبات 
 جامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1433هـ/1432

 هـ1433هـ/1432 المملكة العربية السعودية  مركز التقويم والقياس منسقة مقر اختبارات القياس 19

نائبة رئيس مجلس قسم رياض  20

 االطفال بكلية التربية

كلية التربية للبنات 

 بجامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1435هـ/1432

االشراف على طالبات الدبلوم العام  21

في التربية بمركز التدريب و خدمة 

 المجتمع بجامعة الجوف

 جامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 

 هـ1435 -هـ 1432

 عضوة بمجلس كلية التربية  22
كلية التربية للبنات 

 بجامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1435 -هـ 1433

رئيسة لجنة الجودة بكلية التربية  23

 اقسام طالبات –

كلية التربية للبنات 

 بجامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1434هـ/1433

رئيسة لجنة االرشاد االكاديمي  24

 اقسام طالبات   -بكلية التربية

كلية التربية للبنات 

 الجوفبجامعة 

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1434هـ/1433

االشراف المباشر على طالبات  25

التربية الميدانية بكلية التربية 

ألقسام رياض االطفال والتربية 

الخاصة واقسام التربية القديمة 

وطالبات الدبلوم التربوي بمركز 

 التدريب وخدمة المجتمع 

كلية التربية بجامعة 

 الجوف اقسام الطالبات 

 المملكة العربية السعودية 

 هـ 1435 -هـ 1433

عضوة في لجنة تحكيم االولمبياد  26

مسار ابتكار لمركز موهبة لطالبات 

 التعليم العام 

 –وزارة التربية والتعليم 

مؤسسة الملك عبد 

العزيز ورجاله للموهبة 

 المملكة العربية السعودية 

 هـ 1434هـ/1433
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 واالبداع

عضوه في لجنة تحكيم االفالم  27

الوثائقية لطالبات المؤتمر الطالبي 

 الرابع لطالبات جامعة الجوف 

عمادة شئون الطالب 

بجامعة الجوف شطر 

 الطالبات 

 المملكة العربية السعودية 

 هـ 1434هـ/1433

رئيسة اللجنة التنفيذية لإلعداد  28

لحفل تخرج طالبات جامعة الجوف 

 الدفعة السابعة 

 جامعة الجوف 

 المملكة العربية السعودية 

 هـ 1434هـ/1433

رئيسة لجنة سير اختبارات كلية  29

 التربية بسكاكا و ودومة الجندل

كلية التربية بجامعة 

 الجوف اقسام الطالبات 

 المملكة العربية السعودية 
 هـ 1434هـ/1433

رئيسة لجان الرصد والكنترول  30

 بكلية التربية بسكاكا ودومة الجندل 

كلية التربية بجامعة 

 الجوف اقسام الطالبات 

 المملكة العربية السعودية 
 هـ 1434هـ/1433

عضوة بلجنة تأديب الطالبات  31

 بجامعة الجوف 
 جامعة الجوف 

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1434/هـ1433

 هـ 1436هـ/1433 المملكة العربية السعودية  جامعة الجوف  وكيلة لكلية التربية بجامعة الجوف  32

عضوة باللجنة المنظمة لالجتماع  33

االول للبحث العلمي والنشر 

 بجامعة الجوف 

 جامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 

 هـ1434/هـ1433

عضوة في لجنة تحكيم االولمبياد  34

مسار ابتكار لمركز موهبة لطالبات 

 التعليم العام 

 –وزارة التربية والتعليم 

مؤسسة الملك عبد 

العزيز ورجاله للموهبة 

 واالبداع 

 المملكة العربية السعودية 

 هـ 1435هـ/1434

عضوة بلجنة مبادرة االرشاد  35

 الوظيفي بجامعة الجوف 

وكالة  –جامعة الجوف 

 الجامعة لتطوير والجودة 

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1435هـ/1434

عضوة بلجنة التخطيط والمتابعة  36

والتنسيق  لمشروع الدراسة 

 الذاتية بجامعة الجوف 

وكالة  –جامعة الجوف 

 التطوير والجودة 

 المملكة العربية السعودية 

 هـ1436هـ/1435

عضوة بلجنة مقابالت المتقدمات  37

لبرنامج الماجستير بقسم المناهج 

وطرق التدريس وبرنامج الفقة  و 

 اصوله

كلية التربية بجامعة 

 الجوف اقسام الطالبات

 المملكة العربية السعودية 

 هـ1435/هـ1434

وكيلة عمادة الدراسات العليا  38

 بجامعة الجوف 

وكالة  –جامعة الجوف 

ات العليا الجامعة لدراس

 والبحث العلمي 

 هـ1436هـ/1435 المملكة العربية السعودية 

 هـ1436/1437

عضوه بمجلس عمادة الدراسات  39

 العليا بجامعة الجوف 
 جامعة الجوف 

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1435/1436
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رئيسة لجنة مقابالت المتقدمات  40

لبرنامج الماجستير  بجامعة 

 الجوف 

 جامعة الجوف

 عمادة الدراسات العليا 

 المملكة العربية السعودية 

 هـ1436هـ/1435

المشرفة اإلدارية بمجمع الطالبات  41

 بدومة الجندل 
 جامعة الجوف

 هـ1436هـ/1435 المملكة العربية السعودية 

 هـ1436/1437

عضوه بلجنة الدائمة  لتدريب  42

 واالبتعاث بجامعة الجوف 
 جامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1436هـ/1435

عضوه بلجنة الدائمة  لتدريب  43

 واالبتعاث بجامعة الجوف
 جامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1437هـ/1436

عضوه ب المجلس البلدي بأمانة  44

 الجوف  
 أمانة منطقة الجوف 

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1440هـ/1436

رئيسة لجنة مقابالت المتقدمات  45

لبرنامج الماجستير  بجامعة 

 الجوف 

 جامعة الجوف

 عمادة الدراسات العليا 

 المملكة العربية السعودية 

 هـ1437هـ/1436

46 
عضوه باللجنة العلمية بقسم 

 االحياء بكلية العلوم 

 جامعة الجوف 

 كلية العلوم

 المملكة العربية السعودية 

 هـ1437هـ/1436

وكيلة عميد كلية العلوم الطبية  47

 التطبيقية  بجامعة الجوف
 جامعة الجوف 

 هـ1438-1437 المملكة العربية السعودية 

1438-1439 

وكيلة عميد كلية الصيدلة  بجامعة  48

 الجوف المكلفة 
 المملكة العربية السعودية  جامعة الجوف

 هـ37/1438

عضوه باللجنة المركزية لسير  49

 االختبارات بمجمع الطالبات بسكاكا 
 المملكة العربية السعودية  جامعة الجوف

 هـ1437-1438

عضوه بلجنة المركزية للمختبرات  50

 بمجمع الطالبات بسكاكا 
 المملكة العربية السعودية  جامعة الجوف

 هـ1437-1438

عضوه بمجلس كلية العلوم الطبية  51
 التطبيقية 

 جامعة الجوف
 1438-1437 المملكة العربية السعودية 

1438- 1439 

رئيسة لجنة التاديب الفرعية  52
لطالبات كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية للقضايا االكاديمية 

 جامعة الجوف
 المملكة العربية السعودية 

 هـ1437-1438

التاديب الفرعية رئيسة لجنة  53
لطالبات كلية العلوم الطبية 

 المملكة العربية السعودية  جامعة الجوف
1438- 1439 
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التطبيقية للقضايا االكاديمية  
 والغير اكاديمية 

عضوة بلجنة المقابلة للمعيدات  54
والمحاضرات بكلية العلوم الطبية 

 التطبيقية 

 جامعة الجوف
 1438-1437 المملكة العربية السعودية 

1438- 1439 

عضوه بلجنة الدائمة  لتدريب  55
 واالبتعاث بجامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية  جامعة الجوف
1438- 1439 

 العزيز عبد الملك بجمعية عضوه 56
 الجوف بمنطقة الخيرية

 هـ1438-1437 المملكة العربية السعودية  منطقة الجوف

عضوة بالجمعية الجغرافية  57
 السعودية

 هـ1437-1435 المملكة العربية السعودية  المملكة العربية السعودية

 هـ1438/هـ1437 المملكة العربية السعودية  المملكة العربية السعودية للجودة السعودية بالجمعية عضوه 58

عضوة بجمعية األطفال المعاقين  59
 بمنطقة الجوف 

 ه1439 المملكة العربية السعودية  المملكة العربية السعودية

عضوه بلجنة كنترول سير  60
االختبارات للمسابقات الوظيفية 

 شطر الطالبات–بجامعة الجوف 
 المملكة العربية السعودية  جامعة الجوف

 هـ1437-1438

عضوه بمجلس التنمية السياحية  61
 بمنطقة الجوف 

 هـ1442-هـ 1440 المملكة العربية السعودية امارة منطقة الجوف

          

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(اللغات 

ــرى أذكرها قراءة كتابة حتدث جتيدها اللغة اليت  لغات أخــــــــــ
  √ √ √ غة العربيةلال

 √ √  اللغة االجنليزية
 معلومات أخرى ترى أنها هامة : 

 املعلومات م
1  

 عملت بها : الدول التي  

 الدول م
1  
2  
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 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(او المشاركة في التاليف  الكتبتاليف          
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 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(  (اإلنتاج العلمى )األبحاث العلمية

 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث  م

بعنددددددوان )  دراسددددددة بيئيددددددة  رسددددددالة الماجسددددددتير 1
وفسيولوجية لنبات العرفج كنبات رعوي في منطقة 
اللبددة فددي المنطقددة الشددمالية مددن المملكددة العربيدددة 
السدددعودية (  تحدددت إشدددراف الددددكتور سدددعود ليلدددي 

جامعة الملك عبد 
 العزيز بجده

جامعة الملك عبد 
 العزيز بجده

2004 
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الرويلدددي  فدددي قسدددم اإلنتددداج النبددداتي بكليدددة علدددوم 
 الملك سعود .األغذية والزراعة في جامعة 

بعنوان مراحل النمدو والقيمدة الغذائيدة  بحث منشور 2
لنبددات العددرفج كنبددات رعددوي فددي منطقددة اللبددة فددي 

شدددمال المملكدددة العربيدددة السدددعودية     فدددي  مجلدددة  
 م.2004 -اإلسكندرية للعلوم الزراعية 

ندرية مجلة  اإلسك
 للعلوم الزراعية

مجلة  اإلسكندرية 
 للعلوم الزراعية

 م.2004

)  دراسددة الغطدداء النبدداتي  رسددالة دكتددوراه بعنددوان 3
لددبعض السدددبخات المهمددة فدددي وادي السددرحان فدددي 
المملكددة العربيددة السددعودية ( تحددت إشددراف سددعادة 
األسددتاذ الدددكتور / عبددد العزيددز السددعيد  أسددتاذ بيئددة 
المراعي بقسم اإلنتاج الزراعي بكلية علوم األغذيدة 

 والزراعة بجامعة الملك سعود .
Vegetation Studies of Some 

Important Salt Marshes in Wadi 

AL - Sarhan, Saudi Arabia 

جامعة الملك عبد 
 العزيز بجده

جامعة الملك عبد 
 العزيز بجده

2010 

 بحث منشور ومدعوم من جامعة الجوف بعنوان :  4
برنامج تدريبي لتنمية بعض أبعاد التفكير االيجابي 

و تأثيره على جودة الحياة و التحصيل الدراسي 

مجلة  –لدى الطالبات الخريجات برياض األطفال 

العدد   -الجوف للعلوم االجتماعية  المجلد األول 

 هـ (1435م/2014 ) 93 -71ص ص –األول

مجلة الجوف للعلوم  جامعة الجوف
المجلد  االجتماعية 

 –العدد األول  -األول 
 93 -71ص ص 

 هـ (1435م/2014 )

2014 

بحث منشور  بعنوان األفكار االليه االيجابية  5
والسلبية كمتغيرات منبئه بكفاءة مهارات الحياة 
وخطط  المواجهة والتصدي لدى طالبات جامعة 

المجلة المصرية   -هـ 1435هـ/1434الجوف  
المجلد  الرابع  -واإلرشادي   لعلم النفس االكلينكي

 م . 2016العدد األول  –

المجلة المصرية  لعلم 
النفس االكلينكي  

المجلد   -واإلرشادي 
العدد األول  –الرابع 
 م . 2016

المجلة المصرية  لعلم 
النفس االكلينكي  

المجلد   -واإلرشادي 
العدد األول  –الرابع 
 م . 2016

2016 

 بحث منشور ومدعوم من جامعة الجوف بعنوان :  6
فاعلية برنامج مقترح لتنمية الوعي البيئي لدى 

طالبات رياض االطفال بجامعة الجوف واثره على 

االتجاهات البيئية والقدرة على اتخاذ القرارات 

التي   -البيئية لديهن . مجلة  دراسات الطفولة 

جامعة  –يصدرها معهد الدراسات العليا لطفولة 

 م 2016سبتمبر  –عدد يوليو  –عين شمس 

مجلة  دراسات 
التي   -الطفولة 

يصدرها معهد 
الدراسات العليا 

جامعة عين  –لطفولة 
 –عدد يوليو  –شمس 

 م 2016سبتمبر 

مجلة  دراسات 
التي   -الطفولة 

يصدرها معهد 
الدراسات العليا لطفولة 

جامعة عين شمس  –
 –عدد يوليو  –

 م 2016سبتمبر 

2016 

 Acaciaتقيدددديم التددددأثير األليلوبدددداثي لشددددجرة 7

saligna    الدخيلة فدي المنداطق البيئيدة المختلفدة

بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية :  اعتبدددارات لصدددون 

 التنوع النباتي .

في طور  في طور النشر في طور النشر
 النشر
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An assessment of the allelopathic 

potentialof exotic Acacia saligna tree 

in the different ecoregions of Saudi 

Arabia: implications for conservation 

plant diversity 

 على والجفاف الملوحة بعنوان )اثر ورقة عمل 8
 وادي في المهمة لبعض السبخات النباتي الغطاء

السعودية (  والتي  المملكة العربية بشمال السرحان
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