
 

                                                                                                                                                                                                                                 
 سيرة ذاتية مختصرة

 الشخصيةالبيانات 

 محمد عقايل منور الجوفي  االسم الثالثي:

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

 فني مختبر , مساعد اداري  املسمى الوظيفي الحالي:

 جامعة الجوف جهة الحصول عليه: بكالوريوس آخر مؤهل دراس ي:

 )الوظيفية( أهم الخبرات العملية

 هـ1000/    0     / 0 :      هـ إلى تاريخ1000/  0   /      0:     من تاريخ  الجهة معلماملسمى الوظيفي 

 هـ3310/    11     /  62 :      إلى تاريخ هـ 3310/    0    /      0 مدارس الجوف االهلية معلم  .1

 حتى االن :      إلى تاريخ  هـ 3310/    11    /      62 جامعة الجوف  فني مختبر .2

 هـ0010/    0     /  62 :      إلى تاريخ  هـ 3210/    6    /      11 جمعية الثقافة والفنون بالجوف رئيس لجنة الفنون املسرحية .3

 أهم الدورات التدريبية

 هـ1000/         /   :      هـ إلى تاريخ1000/        /      :     من تاريخ الجهة دورة مسمى ال

 هـ0311/       6  /     10:    هـ إلى تاريخ3110/     6   /  13 جدة معهد اإلدارة  سلوكيات الوظيفة العامة  .1

 هـ0311/   3      /  62 :      هـ إلى تاريخ3110/   3     /  62 جدةمعهد اإلدارة ادارة الوقت.2

 هـ0010/     6    /     2:    هـ إلى تاريخ0001/    6    /  2 جدة معهد اإلدارة (outlookادارة املعلومات الشخصية ).3

 هـ0010/       6  /   63:      هـ إلى تاريخ0010/   6     /  66 عسير معهد اإلدارة االرشفة االلكترونية.4

 هـ1000/   1      /    16:     هـ إلى تاريخ1000/     1   /  10 جدة معهد اإلدارة .اعداد املراسالت5

.ابرز مالمح نظام املنافاسات ضمن رؤية 6

2232  

 هـ1032/       2  /     61:    هـ إلى تاريخ1032/      2  /  61 اثرائي

 هـ1000/        3 /     2:    هـ إلى تاريخ1000/    3    /  2 اثرائي . التحويل الرقمي7

.  اقتصاد املعرفة وتطبيقاته في اململكة 8

 العربية السعودية

 هـ1001/       3  /  30 :      هـ إلى تاريخ1001/    3    /  30 اثرائي

 هـ1000/    0    /  3 :      هـ إلى تاريخ1000/    0    /  3 اثرائي . االمن السيبراني9

 هـ1000/    0    /  12الى تاريخ  هـ1000/    0    /  12 اثرائي . صحافة البيانات 12

  12/12/2018 جامعة الجوف تنمية املهارات . السكرتارية االلكترونية11

 26/003/2019 جامعة الجوف تنمية املهارات . قياس وتقييم األداء الوظيفي  12

 10/09/2019 جامعة الجوف تنمية املهارات . إدارة االجتماعات وكتابة التقارير13

. البرنامج التدريبي املكثف للموظفين 14

 الجدد

 هـ61/1/1032-60 جامعة الجوف التطوير والجودة

التنفيذية وإدارة املكاتب . السكرتارية 15

 الحديثة

 هـ2/3/1031-2 جامعة الجوف التطوير والجودة

 هـ1/3/1031-2 جامعة الجوف التطوير والجودة . االتصال الفعال16

مركز امللك عبدالعزيز للحوار  . تنمية مهارات االتصال في الحوار17

 الوطني

 ه62-62/2/1033



جامعة امللك فهد للبترول  . اعداد خطط عمل املشاريع الصغيرة18

 واملعادن

 هـ62-61-62/3/1030

 هـ2/3/1031 هيئة االهالل السعودي . برنامج األهلي لخدمة املجتمع19

 هـ3/16/1030-6-1 مركز التدريب التربوي بسكاكا . التعليم النشط ملادة العلوم22

 عضويات اللجان داخل الجامعة أو خارجها

 هـ1000/         /   :      هـ إلى تاريخ1000/        /      :     تاريخمن  الجهة أسم اللجنة 

الجمعية العربية السعودية  عضو لجنة املسرح .1

 للثقافة والفنون بالجوف

 الى االن  :      إلى تاريخ 1031/    0    13/3

 أهم الجوائز وشهادات الشكر

 التاريخ الجهة اسم الجائزة / الشهادة  

وكالة الجامعة للدراسات العليا  شكر وتقدير .1

 والبحث العلمي

 هـ1438/1439خالل عام 

شكر وتقدير امللتقة السنوي السادس .2

 للبحث العلمي والنشر

وكالة الجامعة للدراسات العليا 

 والبحث العلمي

 هـ1439/1442خالل عام 

العليا وكالة الجامعة للدراسات  شكرا وتقدير .2

 والبحث العلمي

 هـ1439/1442خالل عام 

                                                                         


