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 : البيانات الذخرية

 د.غخبي بؼ مخجي الدمساني الذسخي..أ االســػ:
 , السسمكة العخبية الدعؽدية, جامعة الجؽفعشاويؼ االترال :  

 0096650389764 :جؽال -(42421)البخيجي: الخمد -(2014) ب ص.                     
              gharbi1426@ju.edu.sa            البخيج اإللكتخوني:                     

 جامعة الجؽف.ب – التخبيةعسيج كمية العسل الحالي:   
 .قدػ القيادة والدياسات التخبؽية_  ي)بخوفيدؽر(ادارة التعميػ العال ستاذأ :   الختبة العمسية

 
 السؤىالت العمسية: / أوالا 

  _ بتاريخجامعة السمغ سعؽد _ _ ادارة التعميػ العالي_ كمية التخبيةدكتـؽراه الفمدفـة في اإلدارة التخبؽيـة 
 .م27/2/2007ىـ  السؽافق9/2/1428

  _ خبتاريجامعة السمغ سعؽد_  _ _كمية التخبيةالدياسات التخبؽيةماجدتيخ اآلداب في التخبية 
 .م15/5/1999ىـ السؽافق 29/1/1420

   ىـ16/9/1414بتاريخ  _  جامعة السمغ سعؽد _ ة_ كمية التخبيبكالؽريؽس التخبيـة في اآلداب. 
  ىـ1419/1420العام الجامعي _ كمية التخبية _ جامعة السمغ سعؽد _ ؽي التخب تؽجيوالدبمؽم. 

 
 : التاريخ الؽظيفي/ ثانياا 
 السشاصب اإلدارية: .1

  ومازال.ىــ 32/1/1324عسيج كمية التخبية ــ اعتباراا مؼ 

 ىـ.33/1/1324ىــ حتى 13/1/1324ــ اعتباراا مؼ  السكمف عسيج كمية التخبية 

  ه33/5/1331 حتىىــ 13/1/1324السذخف عمى كمية السجتسع بدكاكا ــ اعتباراا مؼ. 

 ىـ12/1/1324حتى ىـ 3/4/1323ؼ اعتبارا م ـــبدكاكا  عسيج كمية السجتسع. 

  1ىـ1/4/1323ىـ حتى 14/5/1321اعتبارا مؼ  ـــعسيج كمية السجتسع بالؽكالة 

  ىـ38/11/1321ىـ حتى 31/4/1336 اعتبارا مؼمجيخ السعيج الرشاعي بسشطقة الجؽف. 

  لمكمية التقشية سل مذخفا مدائيا )باإلضافة إلى الع الجؽفبسشطقة مجمذ التجريب التقشي  ـــرئيذ وحجة التطؽيخ و التجريب

 .ىـ31/4/1336حتى و ىـ 13/1/1336_مؼ   (بالجؽف

  ىـ31/4/1336ىـ حتى 18/8/1335السذخف السدائي لمكمية التقشية بالجؽف مؼ. 

  ىـ11/6/1332حتىو ىـ 17/4/1333التقشية بالجؽف_ مؼ  الكميةـــالؽكيل لذؤون الستجربيؼ مكمف بأعسال.  

 ىـ16/4/1333ىـ وحتى 4/4/1318يج التجاري بالجؽف اعتباراا مؼ السذخف السدائي لمسع. 

  ىـ.3/4/1318ىـ وحتى 3/4/1316الؽكيل السداعج لمسعيج التجاري بالخياض اعتباراا مؼ 

 ىـ.1/4/1316ىـ وحتى 37/3/1315مؼ لمسعيج التجاري بالجؽف  السذخف االجتساعي 

 ىـ.36/3/1315وحتى  ىـ36/2/1314ؽف مؼالتجاري بالجتجريب ومذخف السكتبة السعيج  عزؽ ىيئة 
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 . الؽظائف التعميسية:2
 ىـ11/5/1327اعتبارا مؼ  ـــ كمية التخبية بجــــامعة الجــؽف _ )ادارة التعميػ العالي( التخبؽية اإلدارة أستاذ. 

 اعتبارا مؼ  ـــ كمية التخبية بجــــامعة الجــؽف _ذاركالس )ادارة التعميػ العالي( التخبؽية أستاذ اإلدارة
 .ىـ8/5/1327حتىو  ىـ34/6/1323

 اعتبارا مؼ  ـــ كمية التخبية بجــــامعة الجــؽف _السداعج )ادارة التعميػ العالي( أستاذ اإلدارة التخبؽية
 .ىـ33/6/1323حتىو ىـ 21/11/1321

  اعتبارا مؼ _الخياض و  الجؽفبوالسيشي  بكميات ومعاىج السؤسدة العامة لمتجريب التقشي تجريبالىيئة عزؽ 
 .ىـ38/11/1321وحتى ىـ 36/2/1314

 الجسعيات العمسية :                                                                                السجالت و عزؽية / ثالثاا 
  ه ومازال18/5/1328اعتبارا مؼ رئيذ تحخيخ مجمة جامعة الجؽف لمعمؽم التخبؽية.  

 ه17/5/1328حتى  ه1327/ 31/6 مشحالسكمف  جامعة الجؽف لمعمؽم االجتساعية رئيذ تحخيخ مجمة.  

 ،اعتباراا  الجسعية الدعؽدية لكميات السجتسع، جامعة السمغ سعؽد مجيخ تحخيخ السجمة العمسية لكميات السجتسع
 .ه33/1/1331حتى ىـ  1327محخم 33مؼ 

 القاىخة_ دة العخبية لمتخبية والعمؽم واآلدابعزؽ ىيئة تحخيخ مجمة السجمذ العمسي االستذاري بالسؤس _ 
 م ولسجة ثالث سشؽات.11/5/3116اعتبارا مؼ 

 عزؽ الييئة العمسية لمسجمة العخبية لمعمؽم التخبؽية والشفدية _السؤسدة العخبية لمتخبية والعمؽم واآلداب _
 ومازال. ه14/13/1327اعتبارا مؼ  القاىخة_ 

 القاىخة_عخبية لمتخبية الشؽعية _السؤسدة العخبية لمتخبية والعمؽم واآلدابعزؽ الييئة العمسية لمسجمة ال _ 
 ومازال. ه14/13/1327اعتبارا مؼ 

  ىـ 9/8/1437مؼ اعتبارا بالجؽف الدعؽدية لمعمؽم التخبؽية والشفدية )جدتؼ( فخع الجسعية لالسجيخ التشفيحي
 .ه11/3/1328وحتى 

 ه1326حتى شعبان و ىـ 1324اعتبارا مؼ محخم  الجتساعيةمجيخ تحخيخ مجمة جامعة الجؽف لمعمؽم ا. 

  م ولسجة 11/5/3116عزؽ السجمذ العمسي االستذاري بالسؤسدة العخبية لمتخبية والعمؽم واآلداب اعتبارا مؼ
 ثالث سشؽات.

  ىـ ومازال.1335عزؽ الجسعية الدعؽدية لإلدارة اعتبارا مؼ محخم 

 ىـ  ومازال. 1316والشفدية )جدتؼ( اعتبارا مؼ شؽال  عزؽ الجسعية الدعؽدية لمعمؽم التخبؽية 

  ىـ  ومازال.1323عزؽ الجسعية الدعؽدية لكميات السجتسع اعتباراا مؼ محخم 

 
 :مجالذ اإلدارة  /رابعاا  

 : عزؽية السجالذ في مجال العسل .1

  ل.ىـ ومازا3/4/1323 اعتباراا مؼعزؽ مجمذ جامعة الجؽف 

 ه.33/5/1331ت التخبؽية بكمية التخبية _ اعتبارا مؼ عزؽ مجمذ قدػ القيادة والدياسا 

  ىــ ومازال.13/1/1324رئيذ مجمذ كمية التخبية مؼ 

  ه33/5/1331وحتى  ىـ1/11/1322رئيذ مجمذ كمية السجتسع بدكاكا مؼ. 

 ىــ ومازال.13/1/1324جمذ كمية الذخيعة والقانؽن مؼ عزؽ م 

 ىـ33/3/1328حتىو  ىـ1/3/1326  مؼبطبخجل اعتباراا  السجتسعجمذ كمية عزؽ م. 
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 1ىـ1/3/1326 حتىو  ىـ14/2/1325جمذ كمية العمؽم مؼ عزؽ م 

 ومازال. ه3/1/1331جمذ عسادة خجمة السجتسع والتعميػ السدتسخ مؼ عزؽ م 

 ىـ1/3/1326 حتىو  ىـ14/2/1325جمذ عسادة خجمة السجتسع والتعميػ السدتسخ مؼ عزؽ م. 

 ومازال. ىـ31/2/1323مؼ عتباراا جمذ عسادة الجراسات العميا اعزؽ م 

 ىـ13/2/1325 حتىىــ و 13/1/1324جمذ عسادة الدشة التحزيخية اعتباراا مؼ عزؽ م. 

 ه13/2/1325 حتىىــ و 13/1/1324جمذ كمية العمؽم االدارية واالندانية اعتباراا مؼ عزؽ م. 

 ه.22/1323جمذ كمية العمؽم واآلداب بطبخجل لمعام الجامعي عزؽ م 

 ىـ13/2/1325 حتىىــ و 13/1/1324 حمش تسعادارة مخكد التجريب وخجمة السج جمذعزؽ م. 

 ىـ3/11/1325 حتىو  ه13/1/1324 حمش مجمذ قدػ التخبية وعمػ الشفذ بكمية التخبية _  رئيذ. 

 ه.4/1/1331حتى و ىــ 13/1/1324 حرئيذ مجمذ قدػ التخبية الخاصة بكمية التخبية _ مش 

 1ىـ2/1/1327 وحتى ىــ13/1/1324ائل التعميػ _ اعتباراا مؼ رئيذ مجمذ قدػ التقشيات ووس 

 ىـ34/4/1327 حتىو ىــ 13/1/1324اعتباراا مؼ بكمية التخبية _  رياض االطفالمجمذ قدػ  رئيذ. 

 ه.33/5/1331وحتى ىـ 3/4/1323_مشح بكمية السجتسع واإلندانيةالعمؽم االدارية  ػقد مجمذ رئيذ 

 ىـ34/4/1327 حتىو ىـ 3/4/1323مؼ _  قية بكمية السجتسعالعمؽم التطبيمجمذ قدػ  رئيذ. 

  ه.31/5/1331حتى  ىـ21/11/1321عزؽ مجمذ قدػ التخبية وعمػ الشفذ بكمية التخبية _ اعتبارا مؼ 

  عزؽ الفخيق السسثل لمسؤسدة العامة لمتجريب التقشي والسيشي " لتفعيل اتفاقية التعاون الثقافي مع مخكد
 .ىـ38/11/1321 حتىو ىـ 1338ؽار الؽطشي " السمغ عبجالعديد لمح

  لمعام التجريبي عزؽ مجمذ إدارة صشجوق الستجربيؼ والستجربات بالسؤسدة العامة لمتجريب التقشي والسيشي
 .ـى1338/1321

 

 مجالذ اإلدارة في مؤسدات السجتسع السحمي: .3
  ومازال. ىـ1323عزؽ جسعية األطفال السعاقيؼ اعتباراا مؼ 

 ىـ1321حتى ىـ1321ذ إدارة الشادي الثقافي األدبي بسشطقة الجؽف نائب رئيذ مجم. 

  ىـ1321حتىىـ 1338عزؽ مجمذ إدارة الشادي الثقافي األدبي بسشطقة الجؽف. 

 ه.1332 /5حتى ىـ3/1333الفتخة مؼ نائب رئيذ مجمذ إدارة نادي العخوبة الخياضي بالجؽف 

 

 عزؽية المجان:/  اا خامد
 
 : ارج الجامعةالمجان العمسية خعزؽية  .1

 وكالة بالجامعات الدعؽدية بخامج اعجاد السعمػ بكميات التخبيةل حجيث السدارات االكاديسيةت فخيق عسل عزؽ ،
 ىـ ومازال.34/3/1327، وزارة التعميػ، اعتبارا مؼ لمتعميػ)بشيؼ(الؽزارة 

 ة الؽزارة لمذئؽن التعميسية، ، وكالبالجامعات الدعؽدية لجشة تطؽيخ بخامج اعجاد السعمػ بكميات التخبية عزؽ
 ىـ ومازال.8/3/1327وزارة التعميػ، اعتبارا مؼ 

  ىـ32/3/1326اعتبار مؼ وزارة التعميػ،تطؽيخ كميات التخبية بالجامعات الدعؽدية، فخيقعزؽ 
 .ىـ7/3/1327حتىو 
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 :لجان مشاقذة الخسائل العمسيةعزؽية  .3

 
  اداء السمحقيات الثقافية الدعؽدية في ضؽء االدارة االستخاتيجية:  تطؽيخ بعشهان: دكتؽراة لخسالة خارجياا  مشاقذاا

اإلمام دمحم بجامعة كمية التربية ربهي، التوالتخطيط _ قدم اإلدارة دمحم مججل القحطاني  /الطالب، ترؽر مقتخح
 .ه12/8/1440 بتاريخ بؼ سعؽد االسالمية

  اإلمام دمحم بؼ  ةخحة لتشؽيع مرادر االستثسار بجامعاستخاتيجية مقت بعشهان: دكتؽراة لخسالة خارجياا  مشاقذاا
_ قدم اإلدارة مهشج سعهد الطيار /الجارس، 2030الدعؽدية السسمكة العخبية ضؽء رؤية في  سعؽد االسالمية

 .ه20/7/1440 بتاريخ اإلمام دمحم بؼ سعؽد االسالميةبجامعة كمية التربية ربهي، التوالتخطيط 
  درجة تؽافخ ابعاد السشعسة الستعمسة في السجارس الثانؽية بسجيشة حائل  بعشهان: اجدتيخم لخسالة خارجياا  مشاقذاا

 حائلبجامعة كمية التربية ، تربية_ قدم الدمحم عبيج الذسري /الجارس، السعمسيؼمؼ ةجية نعخ قياداتيا السجرسية و 
 .ه26/6/1440 بتاريخ

  عاييخ الخخرة السيشية لمقيادات السجرسية في وزارة ترؽر مقتخح لس بعشهان: دكتؽراة لخسالة خارجياا  مشاقذاا
_ قدم اإلدارة  حدام دمحم الحسيزي/ الجارس، الدعؽدية في ضؽء الخبخات العالسيةفي السسمكة العخبية  التعميػ

 ه.14/10/1439 بتاريخ اإلمام دمحم بؼ سعؽد االسالميةبجامعة  عمهم االجتساعيةكمية الربهي، التوالتخطيط 
  االداري لقادة الجامعات الدعؽدية الشاشئة داء األترؽر مقتخح لتطؽيخ  بعشهان: دكتؽراة لخسالة ارجياا خ مشاقذاا

كمية التربية التربهية والتخطيط،  _ قدم اإلدارةهبه فرحان الرويمي /ةالجارس، االقتراد السعخفي تفي ضؽء متطمبا
 ه.9/9/1439بتاري  أم القخى بجامعة 

  ترؽر مقتخح لتطؽيخ أداء القيادات في الكميات التقشية في السسمكة  بعشهان: كتؽراةد لخسالة خارجياا  مشاقذاا
كمية ربهي، التوالتخطيط _ قدم اإلدارة الزهراني  دمحم سعجى/ ةالجارس، العخبية الدعؽدية في ضؽء اإلدارة بالتجؽال

 ه.25/6/1439 بتاريخ دمحم بؼ سعؽد االسالمية اإلمامبجامعة  عمهم االجتساعية ال
  رأس السال الفكخي وعالقتو بتحقيق السيدة التشافدية في الجامعات  إدارة بعشهان: دكتؽراهلخسالة  خارجياا  مشاقذاا

بجامعة كمية التربية التربهي،  واإلشراف_ قدم اإلدارة يحيى ال سعيجي/ الجارس، ةرؤية مدتقبمي الدعؽدية:
 ه.13/9/1438 بتاريخ خالجالسمغ 

  درجة رضا قيادات التعميػ عؼ خخيجي قدػ التخبية الخاصة بكمية  بعشهان: ماجدتيخالة لخس خارجياا  مشاقذاا
كمية والتخطيط التربهي، _ قدم اإلدارة عبجالرحسن صخري العشزي / الجارس، تبؽكفي جامعة  التخبية واآلداب

 هـ.24/9/1439 بتاريخ تبؽكبجامعة  واآلداب التربية
  قادة السجارس الثانؽية بسجيشة جى القيادة التذاركية ل درجة مسارسة شهان:بع ماجدتيخ لخسالة خارجياا  مشاقذاا

 حائلبجامعة كمية التربية ، تربية_ قدم الالعشزي خمف نايف / الجارس، السعمسيؼ داءوعالقتيا بسدتؽى أحائل 
 ه.29/1/1439 بتاريخ

  لسجارس الثانؽية بسجيشة حائل وسبل واقع القيادة التذاركية لقادة ا بعشهان: ماجدتيخ لخسالة خارجياا  مشاقذاا
 بتاريخ حائلبجامعة كمية التربية ، ربيةالت_ قدم الذسري  عهاد سامي/ الجارس، السعمسيؼمؼ وجية نعخ تطؽيخىا 

 ه.23/12/1438
  مؼ درجة مسارسة قائجات مجارس التعميػ العام في محافعة رأس تشؽرة  بعشهان: ماجدتيخ لخسالة خارجياا  مشاقذاا

بجامعة السمغ فيرل كمية التربية ، _ قدم اإلدارة التعميسيةجهاهر السري / ةالجارس، القائجات والسعمسات وجية نعخ
 ه.2/7/1438 بتاريخ

   أعزاء ىيئة  الحؽكسة وعالقتيا بدمؽك السؽاطشة التشعيسية لجى بعشهان: ماجدتيخلخسالة  خارجياا  مشاقذاا
 تبؽكبجامعة كمية التربية والتخطيط التربهي، _ قدم اإلدارة نيالزهرا فاطسة/ ةالجارس، تبؽكالتجريذ في جامعة 

 هـ.19/11/1437بتاريخ
   دور اإلدارة العامة لمتخبية والتعميػ بسحافعة اإلحداء في تفعيل  بعشهان: ماجدتيخلخسالة  خارجياا  مشاقذاا

قدم الحدن_  / حدنرسالجااإلدارة اإللكتخونية بالسجارس مؼ وجية نعخ مجيخي السجارس ومجيخي اإلدارات، 
 هـ.25/7/1436بتاريخبجامعة السمغ فيرل كمية التربية ، اإلدارة التعميسية

   التعميػ الثانؽي  طالب وطالباتكفايات التشافدية العالسية لجى  بعشهان: لخسالة ماجدتيخ خارجياا  مشاقذاا
 هـ.30/7/1435بتاريخ جامعة طيبةبتربية كمية ال، _قدم اإلدارة التربهيةفاتن الجهشية/ الجارس، بالسجيشة السشؽرة"
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   واقع عسميات إدارة السعخفة مؼ وجية نعخ أعزاء ىيئة التجريذ " بعشهان: لخسالة ماجدتيخ خارجياا  مشاقذاا
كمية التربية ، _ قدم اإلدارة التربهيةتهاني الحسهدة/ الجارس ،"العديد بسحافعة الخخج في جامعة سمسان بؼ عبج

 هـ.22/7/1434بتاريخ جامعة السمغ  سعؽدب
 

 بالجامعة : ةالعميا والجائسعزؽية المجان  .2

 ه32/1/1331ؼ زؽ المجشة الجائسة لتخقيات اعزاء ىيئة التجريذ اعتبارا مع. 

  ه18/5/1328 حتىىـ 36/2/1326اعتبارا مؼ دة واالعتساد األكاديسي عزؽ المجشة العميا لمجؽ 

 ه31/11/1324اعتبارا مؼ امعة الجؽف عزؽ المجشة العميا لسذخوع الجراسة الحاتية لج. 

   ه13/2/1325 ىـ حتى5/1/1323اعتبارا مؼ دة واالعتساد األكاديسي عزؽ المجشة العميا لمجؽ. 

  ه31/11/1324اعتبارا مؼ عزؽ المجشة العميا لسذخوع الجراسة الحاتية لجامعة الجؽف. 

 ىـ21/1321" لمعام الجامعيةلسخشحي الؽظائف اإلداريلمسقابالت الذخرية " عزؽ المجشة العميا. 

 ىـ ومازال31/5/1327" اعتبارا مؼ  السؤتسخات والشجوات بالجامعة  عزؽ " لجشة. 

 ىـ ومازال31/5/1327" اعتبارا مؼ  الشذخ العمسي ومكافآت التسيد عزؽ " لجشة. 

  ىـ18/5/1327حتىىـ 36/2/1326اعتبارا مؼ  "لجشة الشعخ في بجالت اعزاء ىيئة التجريذعزؽ. 

 ىـ13/2/1325 حتىىــ 13/1/1324اعتباراا مؼ "  التجريب واالبتعاث زؽ " لجشةع. 

 ىـ13/2/1325 حتىىــ 13/1/1324اعتباراا مؼ " والسقخرات والشعام الجراسي الخطط عزؽ " لجشة. 

  حتى  ـى37/3/1322صفات مذاريع السجيشة الجامعية مؼ مؽاعزؽ المجشة الجائسة العتساد مؽاد و
 ىـ.6/1/1323

 الفرل الجراسي  ؽ المجشة اإلشخافية  العميا والسدئؽل التشعيسي"  لبخامج االنتداب  بالجامعة" اعتبارا مؼعز
 ىـ.6/1/1323حتى  ىـ23/1322معام الجامعي الثاني ل

 ىـ.11/3/1323حتى ىـ 15/1/1321العخوض والسشاقرات " اعتبارا مؼ  فحص عزؽ " لجشة  

 ىـ6/1/1323وحتى ىـ 1/1/1322ؼ عزؽ " لجشة شؤون الطالب " اعتبارا م. 

  ىـ1/1/1323 وحتى ىـ1/1/1322عزؽ " لجشة الجؽدة واالعتساد األكاديسي " اعتبارا مؼ. 

  ىـ.1/1/1322ىـ وحتى13/11/1321عزؽ "  لجشة شؤون األساتحة" اعتبارا مؼ 

  ىـ.1/1/1322ىـ وحتى13/11/1321عزؽ "  المجشة األكاديسية" اعتبارا مؼ 

 ىـ11/11/1321ىـ حتى 35/3/1321عاون الجولي والعالقات الخارجية " اعتبارا مؼ عزؽ " لجشة الت.                   

  ه11/11/1321ىـ حتى15/1/1321عزؽ " لجشة البحؽث العمسية " اعتبارا مؼ.                    

  ىـ 11/11/1321ىـ حتى15/1/1321عزؽ "  لجشة السشاشط واالحتفاالت" اعتبارا مؼ.         

  ىـ11/11/1321ىـ حتى5/13/1321عزؽ " لجشة الجؽدة واالعتساد األكاديسي " اعتبارا مؼ.                   

  ىـ11/11/1321ىـ حتى 5/13/1321عزؽ " لجشة التقؽيػ والقياس " اعتبارا مؼ. 

                  

 عزؽية المجان السؤقتة بالجامعة :  .3

 

  " ه.14/1/1331لجراسات العميا والجبمؽمات السجفؽعة " اعتبارا مؼ لبخامج ا لجشة االعجادعزؽ لجشة 

 قتخحات والسبادرات حيال صياغة االستخاتيجية الؽطشية لمبحث العمسي بالجامعات الدعؽديةعزؽ لجشة " الس "
 .ه4/2/1331بتاريخ 

  " ه.28/1331لبخامج الجراسات العميا " لمعام الجامعي  لجشة الخططعزؽ لجشة 

 " تأديب اعزاء ىيئة التجريذ ومؼ في حكسيػ" بجامعة الجؽف. عزؽ لجشة 
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  " وحتى العام  ىـ23/1324" لمعام الجامعي لبخامج الجراسات العمياسقابالت الذخرية لمسخشحيؼ العزؽ لجشة
 .ه28/1331الجامعي 

  ىـ.16/2/1326خطة رياض االطفال في الجامعة بتاريخ عزؽ لجشة دراسة 
 ىـ.24/1325لمعام الجامعي  االردنمؼ  لجشة التعاقج الخارجي عزؽ 

 ىـ.23/1324لمعام الجامعي  مرخلجشة التعاقج الخارجي مؼ  عزؽ 

  ىـ32/3/1323_12في الفتخة مؼ  األردنعزؽ لجشة التعاقج الخارجي مؼ. 

  ىـ35/1/1323نعام التجديخ في الجامعة بتاريخ دراسة لجشة عزؽ. 
  ىـ11/11/1322 بتاريخالسشاىج التعميسية  شخكة ومجسؽعةالعقج السبخم بيؼ الجامعة لجشة دراسة عزؽ. 

  ىـ.1/2/1322معايشة السباني التي تخغب الجامعة باستئجارىا في طبخجل بتاريخ لجشة رئيذ 

  ىـ.21/1323رئيذ لجشة التعاقج الخارجي مؼ تؽنذ و الجدائخ لمعام الجامعي 

  ىـ12/4/1322اعتبارا مؼ  طبخجلفي مبشى لمزيافة  تحميل العخوض الستئجارلجشة رئيذ. 

  ىـ.12/4/1323معايشة السباني التي تخغب الجامعة باستئجارىا في طبخجل بتاريخ لجشة رئيذ 

  رئيذ لجشة إعجاد مدؽدة الئحة تشعػ أوضاع العامميؼ في مجال الحخاسات األمشية بالجامعة بتاريخ
 ىـ.33/3/1323

 ىـ.21/1323ت التؽظيف و التؽظف لمعام الجامعي السؤسدي لعسميا يرئيذ لجشة التقؽيػ الحاتي األول 

 ىـ.21/1323السؤسدي لمتعميػ والتعمػ بالجامعة لمعام الجامعي  يعزؽ لجشة التقؽيػ الحاتي األول 

  ىـ. 6/1/1323معايشة السباني التي تخغب الجامعة باستئجارىا في محافعة القخيات بتاريخ لجشة رئيذ 

  ريص وتحؽيل الطالب الستعثخيؼ في الدشة التحزيخية " لمعام وضع ضؽابط ومعاييخ تخ" لجشة عزؽ
 1ىـ 21/1323الجامعي

  لألنذطة الريفية " اإلعجاد لمحفل الختامي فعالياترئيذ المجشة اإلعالمية ونائب رئيذ لجشة االستقبال في  "
 .ىـ 21/1321العام الجامعي

  جسية والحاسؽبية " لمعام سقابالت الذخرية لمسخشحيؼ لذغل الؽظائف اليشال" لجشة رئيذ
 .ىـ21/1321الجامعي

 11"  السعخض الجولي لمتعميػ العالي "   فياالستقبال في جشاح الجامعة لمسذاركة  /اإلعجاد  تيعزؽ لجش-
 .الخياض  -وزارة التعميػ العالي  -ىـ 13/3/1321

  ىـ 21/1321 يستقبال لحفل تخخج طالب وطالبات الجامعة" لسؽسػ العام الجامع" االلجشة نائب. 

 ىـ 21/1321عزؽ المجشة " اإلعالمية  لحفل تخخج طالب وطالبات الجامعة" لسؽسػ العام الجامعي. 

 ىـ.21/1321" مكافآت وبجالت أعزاء ىيئة التجريذ الدعؽدييؼ" بالجامعة العام الجامعي ةعزؽ لجشة دراس 

  تى نياية الفرل األول لمعام الجامعي حىـ 35/11/1321نائب رئيذ " لجشة االنتداب" بالجامعة اعتبارا مؼ
 1ىـ.23/1322

  ىـ.21/1321ذوي االحتياجات الخاصة" العام الجامعي الطمبةعزؽ لجشة "  تحجيج ضؽابط ومعاييخ قبؽل 
 

 : بالكميةعزؽية المجان  .4

 ىـ.14/5/1326 بتاريخ -_ كمية التخبيةرئيذ لجشة اعجاد الحقائب التجريبية لبخنامج القيادة التخبؽية 

  اعتباراا مؼ  بكمية التخبيةلجشة "مقابمة الستقجميؼ لؽظائف أعزاء ىيئة التجريذ الدعؽدييؼ رئيذ
 ومازال. ىــ13/1/1324
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 الستقجميؼ  بكمية التخبية عزؽ لجشة "مقابمة الستقجميؼ لؽظائف أعزاء ىيئة التجريذ الدعؽدييؼ والسحاضخيؼ
 ىـ.21/1323م الجامعي ألقدام التخبية وعمػ الشفذ والتخبية الخاصة" لمعا

 ىـ.14/5/1321مشح  لكمية السجتسع بدكاكا  الفرميةالشيائية االختبارات  رئيذ لجشة سيخ 
  ه.33/5/1331حتى ىـ 14/5/1321مشح لكمية السجتسع بدكاكا   الطالبية ةاألنذطرئيذ لجشة 

 ه.33/5/1331حتى ـ ى14/5/1321مشح لكمية السجتسع بدكاكا   رئيذ لجشة الجؽدة واالعتساد األكاديسي 
 

 
 -عزؽية لجان قدػ التخبية وعمػ الشفذ:  .5

 " ىـ1326/1327لعام الجامعي خالل ا " إعجاد مقتخح مقخر ميارات الحياة الجامعية عزؽ لجشة. 

 " لعام الجامعي خالل ا " إعجاد مقتخح بخنامج ماجدتيخ اإلدارة التخبؽية بقدػ التخبية وعمػ الشفذعزؽ لجشة
 .ىـ1322/1323

 ىـ.31/5/1323قدػ التخبية وعمػ الشفذ بتاريخ  إعادة ىيكمةؽ لجشة دراسة عز 
 ىـ21/1321عزؽ لجشة فحص " ممفات الستقجميؼ لمتعاقج بقدػ التخبية وعمػ الشفذ" لمعام الجامعي. 

 
 
 والبحؽث العمسية:  السؤلفات/اا دسسا

  ،" حكــم عمسيــا، بــجعم مــن جامعــة الجــهف، كتــاب م"القيــادة السجرســية: االســذ واالتجاىــات والتطبيقــات الحجيثــة
 )مشفرد(. وكالة الجامعة لمجراسات العميا والبحث العمسي

  إســيام اإلدارة الجامعيــة فــى تشسيــة السيــارات التقشيــة لمشذــخ اإللكتخونــى لــجى أعزــاء ىيئــة التــجريذ بجامعــة"
م, 2015يهنيـــه الخمـــي ، ربيـــة العربـــي لـــجولمجمـــة رســـالة الخمـــي  العربـــي، مكتـــب التالجـــؽف: دراســـة ميجانيـــة "، 

 )مشفرد(.32-15ص ص ، (137)ع
  عالقة االحتـخاق الـؽظيفي بفاعميـة أداء الؽظـائف اإلداريـة لـجى القيـادات الجامعيـة الدـعؽدية واألردنيـة: دراسـة"

م، ص ص 2015، فبرايـــر 1، ع. 27مجمـــة العمـــهم التربهية:جامعـــة السمـــ  ســـعهد، مـــ . "، عبـــخ ثقافيـــة مقارنـــة
 )مشفرد(. 125_ 107

 :سجمـــة "، ال دراســـة ميجانيـــة " دور البحـــث السؤسدـــي فـــي دعـــػ اتخـــاذ القـــخارات بالجامعـــات الدـــعؽدية الشاشـــئة
 )مشفرد(.م2017، 3، ع.3م ._ جامعة الكهيت،  بهية: مجمس الشذر العمسيالتر 

 بالجامعـات الدـعؽدية باسـتخجام أسـمؽب التحميـل اليخمـي " بشاء بطاقة لتقؽيػ األداء الستؽازن لألقدام العمسيـة ،"
ــــهم التربهي ــــة العم  162_111، ص صه1438، رجــــب 10ع  ة:جامعــــة االمــــام دمحم بــــن ســــعهد اإلســــ مية،مجم

 )مشفرد(. 
 " ــــي ــــةالسذــــاركة ف ــــيؼ أعزــــائيا  السجــــالذ االستذــــارية الطالبي ــــي تسك ــــا ف ــــةودورى ــــجرات القيادي ــــؼ الق          ، "م

_ 29 ، ص صم2016 تسـه ، 6، ع. 5مـ . االردنيـة الهاشـسية،  السسمكـة:التربهيـة الستخررـة السجمـة الجوليـة
 )مشفرد(.   43

 "مجمـة ، "مـؼ وجيـة نعـخ الذـخكاء الجـامعييؼ: أنسـؽذج مقتـخح الحؽكسة األكاديسية لمجامعـات األىميـة الدـعؽدية
 م )مشفرد(.2016 اكتهبر ،1ع.  ، جامعة السشرهرة :كمية التربية

 "لذخرــية لــجى رؤســاء األقدــام العمسيــة بجامعــة التفكيــخ اإلســتخاتيجي وعالقتــو بالعؽامــل الخســذ الكبــخى فــي ا
 (.ذترك)م 475-447ص ص م، 2017، 3، ع18م ،البحرين:جامعة والشفدية  مجمة العمهم التربهية"، الجؽف

  " فــي بعــج الجامعــات الدــعؽدية  ذالتــجريىيئــة التسكــيؼ االقترــادي لــحوي اإلعاقــة مــؼ وجيــة نعــخ أعزــاء
-361( ص ص 1_ ج163م, ع )2015 ابريـ التربيـة، جامعـة اه هـر، مرـر, "، مجمـة كميـة  "دراسة ميجانيـة

 (.ذترك)م390
   ،"مجمـة " ميارات اإلدارة الجامعية لجى رؤساء األقدام العمسية فـي بعـج الجامعـات الشاشـئة : دراسـة ميجانيـة

، ص ص (127)م, ع 2013مكتــــب التربيــــة العربــــي لــــجول الخمــــي ، الريــــا  ، فبرايــــررســــالة الخمــــي  العربــــي ، 
 .)مشفخد(221-262
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http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
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  "ــالي الدــعؽدية ــيػ الع ــة بسؤسدــات التعم ــخح لسؽاجيــة األزمــات الجامعي التربيــة، جامعــة كميــة "، مجمــة إطــار مقت
 .)مشفخد(217-177ص ص ( 1ج_ 155)ع م, 2012اه هر، مرر, سبتسبر 

 لقيادة التحؽيمية في اإلدارة الجامعية مؼ مشعؽر عسجاء الكميـات ورؤسـاء األقدـام العمسيـة فـي "إمكانية تطبيق ا
ص  ،(5ع )م, 2011ي، و ارة التعمــيم العــالي، يهنيــه, السجمــة الدــعهدية لمتعمــيم العــالبعــج الجامعــات الدــعؽدية"

 . )مشفخد( 70-40ص 
  مجمة العمهم "، سمكة العخبية الدعؽدية: دراسة ميجانية"واقع إدارة السعخفة في جامعتي السمغ فيرل والجؽف بالس

 . رد()مشف 724-703ص ص  م،2013، نهفسبر3،ع.25جامعة السم  سعهد، م .التربهية:
 العمسية السجمة  الؽاقع والتطمعات",:" دور كميات السجتسع بجامعة الجؽف في تمبية احتياجات سؽق العسل

 .مذتخك() 209-187م، ص ص2018، 2، ع19م لجامعة السم  فير ،
 

 الشجوات العمسية:و السؤتسخات  / سابعاا 
 ت التعميسية في تعديد الؽحجة الؽطشيةرئيذ المجشة العمسية لمسؤتسخ الثاني لمؽحجة الؽطشية: دور السؤسدا  _

 .ىـ35/2/1328_33في الفتخة مؼ  _جامعة الجؽف في رحاب 

  بتاريخكمية التخبية بجامعة الجؽف في رحاب _  التقؽيػ في التعميػ الجامعي: مختكدات وتطمعاترئيذ نجوة _ 
 ىـ.12/7/1327

  في ضؽء مطالب التشسية ومدتججات العرخ إعجاد وتجريب السعمػ "السعمػ  إلعجادالخامذ حزؽر السؤتسخ _ "
 ىـ.34/3/1326-32في الفتخة مؼ  _ ام القخى بجامعة 

 دور  /ؽرقة عمسية بعشؽانب، 3114في التعميػ العالي  العمسي البحث الجولي الثاني تطؽيخ السؤتسخبسذاركة ال
يؽليؽ 15-12في الفتخة : دراسة ميجانية، جامعة الجؽفالبحث العمسي في رفع كفاءة األداء الجامعي ب

 .ماليديا كؽااللسبؽر، ،م3114

  32" _ بجامعة الباحة في الفتخة مؼ التخبية افاق مدتقبمية: لكمية التخبية االول"حزؽر السؤتسخ الجولي-
 ىـ.35/5/1325

 تخبية "تطؽيخ االداء االكاديسي لكميات التخبية:رؤية استذخافية" _ كمية الرئيذ السؤتسخ التخبؽي الجولي االول
 ىـ.5/5/1325-4بجامعة الجؽف في الفتخة مؼ 

  لمتعميػ العالي ، وزارة التعميػ العالي ، الخياض،  في الفتخة مؼ  دادسالسؤتسخ والسعخض الجولي الحزؽر
 ىـ.1325جسادى االخخة  35-38

  الفتخة مؼ  السؤتسخ والسعخض الجولي الخامذ لمتعميػ العالي ، وزارة التعميػ العالي ، الخياض،  فيحزؽر
 ىـ.1324جسادى االخخة  14-17

  مؤسدة  "والتغييخ السؤسدي في بيئة متغيخة اإلستخاتيجيةالقيادة  "مشتجى اإلدارة األعسال الثالث  "حزؽر ،
 ىـ.1322ربيع الثاني  31-18بججة مؼ الفتخة نسا السعخفة بالتعاون مع كمية ادارة االعسال 

 17في الفتخة مؼ   ،الخياض، التعميػ العالي  ، وزارةي والتعميػ عؼ بعج" السؤتسخ الثاني  " لمتعمػ االلكتخون-
 ىـ . 31/2/1323

  نجوة " الجـــؽدة في التعميػ الجــامعي بالعــالػ اإلسالمي " بجامعة نايف العخبية لمعمؽم األمشية في الفتخة حزؽر
 ىـ 1/1323/ 13-15

  ية في العالػ العخبــي : رؤى وتجارب " بجامعة طيبة  في مؤتسخ " االعتساد األكاديســي لكميات التخبحزؽر
 ىـ . 34/4/1321-32الفتخة مؼ 

  السؤسدة العامة لمتعميػ الفشي والتجريب السيشي _  -السؤتسخ والسعخض التقشي الدعؽدي الخامذ حزؽر
 الخياض. ى  _ 1321

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106214
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=106005
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  كمية اليسامة األىمية  في الفتخة مؼ "السؤتسخ الؽطشي األول لمجؽدة في التعميػ العالي" الحي عقج في حزؽر
 ىـ _ الخياض.13-15/3/1337

  السؤسدة العامة لمتعميػ الفشي والتجريب السيشي _ والسعخض التقشي الدعؽدي الخابع _  السؤتسخحزؽر
 الخياض. ى _ 1336

  معة السمغ نجوة " تشسية أعزاء ىيئة التجريذ في مؤسدات التعميػ العالي : التحجيات والتطؽيخ" ـ جاحزؽر
 ىـ _ الخياض.11/1334/ 2-3سعؽد _

  1332السؤتسخ والسعخض التقشي الدعؽدي الثاني _السؤسدة العامة لمتعميػ الفشي والتجريب السيشي _ حزؽر 
 الخياض .ى _ 

  الخياض.ى _  1333نجوة  " الخؤية السدتقبمية لالقتراد الدعؽدي " _  وزارة التخطيط _حزؽر 
 

 سل والبخامج التجريبية:/ حزؽر ورش العثامشاا 
 
 حزؽر ورش العسل:  .1

 صاحب كخسي ضسؼ فعاليات   -مؤشخاتيا "  -أىجافيا -محاورىا 3121مزاميؼ رؤية السسمكة   ل"ورشة عس
 –التشسية السدتجامة بسشطقة الجؽف  هللا ألبحاث يخحسوال سعؽد  االميخ نؽاف بؼ عبجالعديدالدسؽ السمكي 

جامعة  -ميخ فيرل بؼ نؽاف بؼ عبجالعديد ال سعؽد اميخ مشطقة الجؽف بخعاية صاحب الدسؽ السمكي اال
 م. 3118-3-15الجؽف 

  " لمجؽدة والتطؽيخ ةوكالة الجامعخعاية " والتي عقجت ب الخطة االستخاتيجية لجامعة الجؽفورشة عسل ،
  ىـ.14/6/1326 بتاريخ جامعة الجؽف

  " البذخية بجامعة  ةلمتخبية والتشسيوكمية الجراسات العميا  الذخاكة بيؼ كمية التخبية بجامعة طيبةورشة عسل
 ىـ .37/3/1326-36في الفتخة  طيبة" والتي عقجت بجامعة  جؽرج واششطؼ

  " مخاجعة السدؽدة االولية لؽثيقة الخؤية العامة لسشاىج التعميػ " _ ىيئة تقؽيػ التعميػ العام ورشة عسل
 ىـ.33/5/1325 البحثي بجامعة السمغ سعؽد بتاريخ بالذخاكة مع الفخيق العمسي ومخكد التسيد

  " خعاية عسادة الجؽدة ب الجؽف" والتي عقجت بجامعة  القدػ العمسي ودوره في الحياة الجامعيةورشة عسل
 ىـ.7/2/1323 بتاريخواالعتساد األكاديسي 

 لتعاون مع الييئة الؽطشية ورشة عسل " التخطيط االستخاتيجي في التعميػ العالي " والتي عقجت بجامعة تبؽك با
 ىـ .32/11/1322-33لمتقؽيػ واالعتساد األكاديسي في الفتخة 

  " بالتعاون مع  الجؽف" والتي عقجت بجامعة  إعجاد التقاريخ وتحميل البيانات طبقا لستطمبات الييئةورشة عسل
 ىـ .15/2/1322-14الييئة الؽطشية لمتقؽيػ واالعتساد األكاديسي في الفتخة 

 والتي عقجت بسجيشة  لؽكالء وعسجاء الكميات حؽل دعػ البحث العمسي والسرادر السعمؽماتيةعسل "  ورشة "
 ىـ.34/3/1323بتاريخ  ،الخياض -السمغ عبجالعديد لمعمؽم والتقشية

 األقدام األكاديسية " والتي عقجت بجامعة تبؽك بالتعاون مع مخكد القيادة  ءورشة عسل " العسجاء ورؤسا
  .م5/2/3111 -4في الفتخة   ،ة بؽزارة التعميػ العالياألكاديسي

  " مشيجية إدارة الجؽدة الذاممة لتحديؼ األداء وتحقيق التسيد السؤسدي في القطاع الحكؽميورشة عسل  "
 .ه2/5/1321في  حائل والتي عقجت بجامعة

 ية الدعؽدية " والتي عقجت ورشة عسل " آليات عقج االتفاقيات الجولية في العمؽم والتقشية بالسسمكة العخب
 .م35/4/3111_33الخياض  في الفتخة  -بسجيشة السمغ عبجالعديد لمعمؽم والتقشية
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 حزؽر البخامج التجريبية الخارجيـة: .3

 في ، ىارفاردجامعة كمية الجراسات التخبؽية العميا، ، في السسمكة العخبية الدعؽدية تججيج بخامج اعجاد السعمػ
 بؽسطؼ، الؽاليات الستحجة االمخيكية. ،م13/3/3117 -2الفتخة 

 ىـ17/6/1325-13 في الفتخة ،مخكد االعسال االوربي لمتجريب والتطؽيخ ،تشسية السيارات القيادية واإلدارية ،
 .اسطشبؽل، تخكيا

 م 33/1/3113 -17دارة التغييخ في مؤسدات التعميػ العالي نحؽ جؽدة الشؽعية وتسيد األداء،  في الفتخة ا- 
 .سبؽر، ماليدياكؽاالل

  مخكد  -ىـ 14/4/1322 –األساليب الستقجمة في ترسيػ السقخر الجراسي والتجريذ الفعال في التعميػ العالي
 .ماليديااساليب لمتجريب، كؽااللسبؽر، 

  _ األردنعسان، م _ مؤسدة التجريب السيشي _ 3118تطؽيخ األداء اإلداري لمسجيخ الستسيد. 

 ىـ _ وكالة التعاون الجولي _ تؽنذ33/7/1338-11ريب_ إدارة وطخق ضبط جؽدة التج. 

  _ىـ _ وكالة 31/6/1337-7نعام التعميػ الفشي الشيؽزلشجي وبطاقات األداء الستؽازنPNZ ج_أوكالن ،
 .نيؽزيمشجا

  _ م _ معيج 17/7/3115-5بخنامج تجريب السجربيؼGTZ   _ ،ألسانياديدمجورف.  

 
 ة:حزؽر البخامج التجريبية الجاخمي  .2

  _ ىـ _ الييئة الؽطشية لمتقؽيػ واالعتساد 2/1321/ 8 -7البخنامج التجريبي/ تؽصيف البخامج وإعجاد التقاريخ
 .الخياض –األكاديسي 

   _ ىـ _ الييئة الؽطشية لمتقؽيػ 1/1321/ 36 -35البخنامج التجريبي/ التقؽيػ البخامجي والجراسة الحاتية
 .ججه –واالعتساد األكاديسي 

 الخياض -ىـ_  معيج اإلدارة العامة5/11/1336-3ج التجريبي/ ميارات التعامل مع السخؤوسيؼ _  البخنام. 

  _ الجمام-ىـ _ معيج اإلدارة العامة33/11/1336-31البخنامج التجريبي/ تقيػ اثخ التجريب. 

 لتجريب  ىـ_ إدارة التطؽيخ وا12/4/1337-13_  تالبخنامج التجريبي/  نعام التحديؼ السدتسخ لمعسميا
 الخياض. –بالسؤسدة العامة لمتجريب التقشي والسيشي

  _ ىـ _إدارة التطؽيخ والتجريب  2/7/1336-3البخنامج التجريبي/ االتجاىات الحجيثة في التعميػ الفشي
 الخيا. –بالسؤسدة العامة لمتجريب التقشي والسيشي

  _ ىـ _إدارة التطؽيخ والتجريب  بالسؤسدة 16/3/1336-14البخنامج التجريبي/ أساسيات الؽسائل التجريبية
 الخياض. –العامة لمتجريب التقشي والسيشي

  _ ىـ _إدارة التطؽيخ والتجريب  33/3/1336-31البخنامج التجريبي/ أساليب التجريب وإعجاد السجربيؼ
 ة العامة لمتجريب التقشي والسيشي.بالسؤسد

 سيارق 4.0الخخرة الجولية لقيادة الحاسب اآللي اإلصجار_   KSA 0700839022/5/3117.1 

 
 خجمة الجامعة والسجتسع: / تاسعاا 

 خجمة الجامعة:  .1
 ،تقؽيػ التعميػ والتجريب.، ىيئة 3118ابخيل  34ممتقى تجشيؼ السعاييخ الؽطشية لسشاىج التعميػ العام 

  م.3118ابخيل  13-4الجولي لمكتاب في تؽنذ، سعخض التسثيل الجامعة في 

  م.3118 -2-6الجولي لمبخامج التخبؽية، ىيئة تقؽيػ التعميػ عتساد الاورشة عسل 
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 ،م3117مايؽ 1-ابخيل 34 تسثيل الجامعة في السعخض الجولي لمكتاب في ابؽظبي. 

  تبؽكه بجامعة 28/1331لعسجاء كميات التخبية بالسسمكة  لمعام الجامعي  التاسعحزؽر المقاء الدشؽي. 

 ه بجامعة طيبة.27/1328ات التخبية بالسسمكة  لمعام الجامعي حزؽر المقاء الدشؽي الثامؼ لعسجاء كمي 

  ه بجامعة شقخاء.26/1327لعسجاء كميات التخبية بالسسمكة  لمعام الجامعي  الدابع حزؽر المقاء الدشؽي 

  تقجيػ محاضخة مذتخكة بعشؽان " السيارات والقجرات القيادية ألعزاء السجالذ االستذارية الطالبية في ضؽء
" _  فخع جدتؼ بالجؽف بخعاية عسادة شئؽن الطالب بالجامعة _ الفرل الجراسي االول  3121سسمكة رؤية ال

 ه.26/1327لمعام الجامعي 

  ه بجامعة ام القخى.25/1326لمعام الجامعي لعسجاء كميات التخبية بالسسمكة  الدادس المقاء الدشؽي حزؽر 

  إستخاتيجية، جامعة السمغ عبخالعديد ميػ: بشاء شخاكة اجتساع عسجاء كميات التخبية وىيئة تقؽيػ التعحزؽر
 م.3114-3-38بتاريخ 

  ه بجامعة الباحة.24/1325لعسجاء كميات التخبية بالسسمكة  لمعام الجامعي  الخامذ المقاء الدشؽي حزؽر 

 " عسادة _"الحؽار األسخي البّشاء ودوره في تحقيق األمؼ السجتسعي ونبح العشف األسخي تقجيػ محاضخة في نجوة
 ه.25/1326شئؽن الطالب بالجامعة _ الفرل الجراسي االول  لمعام الجامعي 

  " لمسقيسيؼ السعتسجيؼ وسبل التعاون مع الجامعات" _  وكالة الؽزارة  ةالييئة الدعؽديحزؽر ورشة عسل حؽل
 ىـ.38/3/1325 _ لمذئؽن التعميسية _ وزارة التعميػ

 بالتعاون مع عسادة شئؽن الطالب يالؽقت لجى الطالب الجامع إعجاد وتشفيح ورشة عسل حؽل " استثسار  _ "
 ه.24/1325بالجامعة _ الفرل الجراسي الثاني لمعام الجامعي 

 يالسذاركة في تحكيػ بحؽث السذاركيؼ_ السحؽر الثاني: اسيام القيادة التخبؽية في تطؽيخ االداء األكاديس  _
بجامعة  اء االكاديسي لكميات التخبية: رؤية استذخافية" _ كمية التخبيةتطؽيخ االد السؤتسخ التخبؽي الجولي االول"

 ىـ.5/5/1325-4في الفتخة مؼ  الجؽف

  ضسؼ فخيق تسثيل الجامعة في يؽم السيشة وحفل التخخج لبخنامج خادم الحخميؼ الذخيفيؼ لالبتعاث ، الحي
 ىـ.13/11/1324_11تشعسو السمحقية الثقافية الدعؽدية في استخاليا في الفتخة 

  ه بجامعة السمغ عبجالعديد.23/1324لعسجاء كميات التخبية بالسسمكة  لمعام الجامعي  الخابع المقاء الدشؽي 

  ، ضسؼ فخيق تسثيل الجامعة في يؽم السيشة وحفل التخخج الخابع لبخنامج خادم الحخميؼ الذخيفيؼ لالبتعاث
 ىـ.38/4/1323_37الفتخة الحي تشعسو السمحقية الثقافية الدعؽدية في لشجن في 

  المقاء الدشؽي لعسجاء كميات السجتسع بعشؽان " تعديد الذخاكة البيشية وتشديق الجيؽد لكميات السجتسع بالسسمكة
 ىـ.33/1/1323" _ جامعة السمغ سعؽد بتاريخ 

 اركات لجانيا_ الطخق الفاعمة لعخض السذ ماىيتيا و: " السؤتسخات العمسية إعجاد وتشفيح ورشة عسل حؽل
في السؤتسخ العمسي الخابع لطالب وطالبات  لمسذاركةالسخشحيؼ جامعة التييئة طالب " ضسؼ بخنامج  البحثية

 1ىـ1322/1323_  عسادة شئؽن الطالب بالجامعة _ الفرل الجراسي الثاني لمعام الجامعي  التعميػ العالي

 الكذف عؼ السؽىؽبيؼ وتشسية مياراتيػ طخق " حؽل السؽىبةوتشفيح بخنامج تجريبي لمسيتسيؼ بسجال  إعجاد " 
 جامعة الجؽف._  مخكد التجريب وخجمة السجتسع_ ـى34/2/1323_32في الفتخة 

 في الفتخة " تشسية السيارات القيادية" وتشفيح بخنامج تجريبي لسشدؽبي شخطة مشطقة الجؽف حؽل إعجاد
  .جامعة الجؽف_  مخكد التجريب وخجمة السجتسع _ ـى33/11/1322_31

  ىـ.32/7/1322ىـ وحتى3/3/1323رئيذ فخيق تحجيج احتياجات أقدام الطالبات بكمية التخبية اعتبارا مؼ 

  1ىـ1321جشاح الجامعة في " أسبؽع السخور الخميجي الدادس والعذخيـؼ " لعام ل لجشة اإلعجادالسذاركة في  
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 ىـ 13/3/1321-11جولي لمتعميػ العالي" الجامعة السذـارك في " السعخض ال لجشاح السذاركة في لجشة اإلعجاد
 1الخياض _ وزارة التعميػ العالي_ 

 العمؽم  رمحؽ  -السذاركة في تحكيػ بحؽث الطالب السذاركيؼ في أسبؽع البحث العمسي بجامعة الجؽف
 1ه7/3/1321 -4اإلندانية واإلدارية _  في الفتخة مؼ  

 ورقة عسل بعشؽان" احتياجات طالب وطالبات جامعة  السذاركة مع فخيق مؼ كمية التخبية في إعجاد وتقجيػ
الجؽف في مجال اإلرشاد األكاديسي  مؼ وجية نعخىػ  "_ ورشة عسل اإلرشاد األكاديسي األولى بجامعة 

 1ىـ3/3/1321الجؽف_  بتاريخ 

  لمسذاركةالجؽف تييئة طالب جامعة إعجاد وتشفيح ورشة عسل حؽل  " السؤتسخات العمسية " ضسؼ بخنامج 
 _  عسادة شئؽن الطالب بالجامعة _   السؤتسخ العمسي األول لطالب وطالبات التعميػ العالي في  الفاعمة

 1ىـ1321/1321الفرل الجراسي األول لمعام الجامعي 

 
 خجمة السجتسع :  .3

 التطخف والتعرب " مخكد السمغ عبجالعديد  ةالؽطشي ومؽاجي ػالسذاركة في اسبؽع تالحػ  " لتعديد التالح
 ىـ.13/1/1327-7لمحؽار الؽطشي  _ الجؽف_   في الفتخة  

  رئيذ فخيق تحكيػ البحؽث العمسية _ االولسبياد الؽطشي لإلبجاع العمسي " إبجاع "  لطالب التعميػ العام
شيخ ربيع أول بالتعاون بيؼ مؤسدة السمغ عبج العديد و رجالو لمسؽىبة و اإلبجاع ووزارة التخبية والتعميػ  مشح 

 ىـ.1323ثان عام  عوحتى ربيىـ  1323عام

 الترشيفات الفكخية  وأثخىا عمى ث " القبمية والسشاطقية  و السذاركة في  لقاء الخطاب الثقافي الدعؽدي الثال
 ىـ.32/1/1323-33_  في الفتخة   _ ججه _  مخكد السمغ عبجالعديد لمحؽار الؽطشي  الؽحجة الؽطشية "

  فخع ىيئة حقؽق االندان بسشطقة  "حقؽق االندان_ الؽاقع والسأمؽل "بعشؽان ورشة عسل السذاركة في _
 ىـ.1323جسادي االخخة عام  38 –فشجق الشدل   –الجؽف 

  جخائػ السزاربات السدتخجم فييا أدوات حادة أو صمبة بالسسمكة  " ورشة العسل الخاصة بجراسةالسذاركة في
الجامعة في خجمة السجتسع السحمي بالسذاركة مع  ضسؼ نذاطات األسباب والحمؽل" - العخبية الدعؽدية

 1ه.1321/1321العام الجامعي  –الفرل الجراسي األول   –شخطة مشطقة الجؽف 

 والتقؽيػ في التعميػ  قياسلم لطالب الثانؽية العامة التابع لمسخكد الؽطشي تاختبار القجرالجشة  السذاركة في
 ـ.ى1321/1321العام الجامعي  – العالي )قياس(

  التقيج بالشعام وأىسيتو  "ن في تقجيػ بخنامج حؽاري إرشادي لطالب السخحمة الثانؽية بعشؽانوالسذاركة مع آخخ
 .ىـ32/1/1321مجرسة اليخمؽك الثانؽية _إدارة التخبية والتعميػ بسشطقة الجؽف_  _ "السجتسعية

 
 / التجريذ الجامعي:عاشخاا 

 ( مقخرHRM207ميارات اخرائي السؽارد الب ).ذخية 

 ( مقخرHRM201.ادارة السؽارد البذخية ) 

  ( مقخرED202) نعام التعميػ في السسمكة 

 ( مقخرITE300(انتاج الؽسائل التعميسية )3.) 

 ( مقخرED103)  البحث التخبؽي. 

 ( مقخرED403مذكالت تخبؽية )1 

 ( مقخرED303اإلدارة السجرسية ). 
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 ( مقخرED509التطبيقات السيجانية ). 

 ( مقخرED101)  .أصؽل التخبية اإلسالمية 

 ( مقخرMCA101 ميارات )االترال. 

 ( مقخرED490الت )السيجانية خبية. 

 
 :العمسية عخض الكتبحادي عذخ/ 

 
 القيـاس الشفدـي السعاصـخ "_ لسؤلفيـو د. نائـل االخـخس ود. عبجالشاصـخ العكايمـة، مجمـة جامعـة  كتاب "

 ه(. 1326)ربيع االول  م3115( يشايخ 1(_ع)3الجؽف لمعمؽم االجتساعية_ م )

  محفـــؽ  "_ لسؤلفــو أ.د. حدـــؼ السخجـــع الحـــجيث فــي التخبيـــة الحخكيـــة والفشيــة لخيـــاض االطفـــال"كتــاب 
 ه(. 1325م)رمزان 3114 يؽليؽ( 3ع)_(1، مجمة جامعة الجؽف لمعمؽم االجتساعية_ م )وآخخون 

  أ.د. ميـة نقجيـة معسقـة "_ لسؤلفـو " الحخية االكاديسية، السشطمقات القانؽنية والزؽابط: دراسـة تحميكتاب
ــة جامعــة الجــؽف لمعمــؽم االجتساعيــة_ م )عمــي بــؼ ســعج القخنــي،  م)ذي 3113( ســبتسبخ 1ع)_(1مجم

 ه(. 1324القعجة 

   تـخف أم ضـخورة "_ لسؤلفـو أ.د.عمـي  " إدارة األمؼ الؽقـائي السجرسـي الذـامل فـي البيئـة العخبيـة:كتاب
 لمتعميػ الفشي والتجريب السيشي. شية_ السؤسدة العامةبؼ سعج القخني ، مجمة التجريب والتق

  األصؽل العامة لمتعميػ الفشي والسيشي:دراسة في اسـتخاتيجيات التعمـيػ الفشـي والسيشـي ومذـكالتو كتاب "
"_ لسؤلفو أ.د.دمحم بؼ شحات الخطيب، مجمة التجريب والتقشية_السؤسدة العامة لمتعمـيػ الفشـي والتـجريب 

 السيشي. 

  الـخحسؼ السذــيق  ، مجمــة  _ لسؤلفــو أ.د.عبــج التعمــيػ السيشــي والتقشـي وحتسيــة التؽجــو العخبـي"  "كتـاب
 السؤسدة العامة لمتعميػ الفشي والتجريب السيشي.  -ى 1333(  37التجريب والتقشية_ العجد ) 

 
 :الجؽائد العمسيةعذخ/  يثان
 

 ه.26/1327ث التخبؽية_العام الجامعيجائدة معالي مجيخ جامعة الجؽف لمتسيد البحثي_ مجال االبحا 

    العجيج مؼ خطابات الذكخ والتقـجيخ مـؼ الـؽزارات واإلدارات الحكؽميـة، والجيـات وجسعيـات الشفـع العـام
 لسذاركة الباحث في فعالياتيا ومشاشطيا.

 
 ،،وهللا السؽفق واليادي إلى سؽاء الدبيل،

 


