
 

                                                                                                                                                                                                                                 
 سيرة ذاتية مختصرة

 الشخصيةالبيانات 

 حسين علي حسيان الدغماني  االسم الثالثي:

 hali@ju.edu.sa البريد االلكتروني:
 والدراسية البيانات الوظيفية

 باحث علمي مساعد املسمى الوظيفي الحالي:

 ين بالجوفملكلية املع الحصول عليه: جهة بكالوريوس آخر مؤهل دراس ي:

 )الوظيفية( أهم الخبرات العملية

 التاريخ الجهة املسمى الوظيفي

 هـ 1311/  60/  11 -هـ   1316/  60/  11 الحدود الشماليةجامعة  عمادة القبول والتسجيل مسجل طلبة .1

 هـ 1311/  60/  11 -هـ   1311/  60/  11 جامعة الحدود الشماليةعمادة القبول والتسجيل  . مدير وحدة القيد واإلحصاء1

 هـ 1311/  60/  61 -هـ  1311/  60/  11 جامعة الجوف –عمادة القبول والتسجيل  سكرتير -مسجل طلبة .1

 ه 1311/  60/  61 -هـ   1310/  61/  10 جامعة الجوف –عمادة القبول والتسجيل  رئيس قسم املعلومات اإلحصائية .1

 هـ  وحتى اآلن 1311/  60/  61 جامعة الجوف –عمادة البحث العلمي  باحث علمي مساعد .3

 أهم الدورات التدريبية

 التاريخ الجهة دورةمسمى ال

دورة تدريبية في معهد  13يوم تدريب في  31بمجموع   .1

 اإلدارة العامة

هـ  1311/  61/  11اول دورة بدأت بتاريخ  معهد االدارة العامة

 هـ 1331/  63/  61وآخر دورة انتهت بتاريخ 

املفاهيم املتقدمة في كيفية تبادل البيانات  .1

 EDIإللكترونية ا

British Training center 10  1611يوليو  1يونيو الى 

 عضويات اللجان داخل الجامعة أو خارجها

 التاريخ الجهة أسم اللجنة 

 هـ 1311ه وحتى  1316 امعة الحدود الشماليةج عضو لجان القبول والتسجيل.1

 هـ 1311هـ وحتى  1311 جامعة الجوف عضو لجان القبول .1

 هـ 1311 وحتى هـ 1311 املركز الوطني للقياس والتقويم بالجوف .عضو لجان املركز الوطني للقياس والتقويم1

 أهم الجوائز وشهادات الشكر

 التاريخ الجهة اسم الجائزة / الشهادة

 هـ 1316 جامعة الحدود الشمالية شكر وتقدير من معالي مدير جامعة الحدود الشمالية .1

 هـ 1310 عمادة القبول والتسجيل في جامعة الجوف شكر وتقدير للتميز في العمل .1

شكر وتقدير من وكالة الجامعة للدراسات العليا .1

 والبحث العلمي

 هـ 1311/1310 العلميوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث 

شكر وتقدير من وكالة الجامعة للدراسات العليا  .3

 والبحث العلمي

 هـ 1310/1336 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

.شكر وتقدير من عمادة شؤؤن الطالب على املشاركة 0

 الفعالة في األنشطة

 هـ 1311/1310 عمادة شؤون الطالب في جامعة الجوف

  طالب كلية الطب بجامعة الجوف . شكر وتقدير 0

 


