
                                                                                                                                                                                                                                 
 سيرة ذاتية مختصرة

 الشخصيةالبيانات 

 محمد علي الرويلي  االسم الثالثي:

 almahil@ju.edu.sa البريد االلكتروني:

 والدراسية البيانات الوظيفية

 مدير إدارة عمادة البحث العلمي املسمى الوظيفي الحالي:

 اآلداب :  كلية                     جامعة امللك سعود جهة الحصول عليه: بكالوريوس آخر مؤهل دراس ي:

 )الوظيفية( العمليةأهم الخبرات 

 التاريخ الجهة املسمى الوظيفي 

 هـ01/12/1211هـ                11/11/1211 االكاديمية الدولية للعلوم الصحية مدرس لغة عربية .1

 هـ11/11/1200                هـ 12/11/1211 عمادة القبول والتسجيل مسجل طلبه ومنسق قبول وتسجيل .1

 هـ11/11/1202هـ                 11/11/1200 عمادة القبول والتسجيل والخريجين مدير إدارة الوثائق .0

 هـ                  حتى تاريخه11/11/1201 عمادة البحث العلمي مدير إدارة عمادة البحث العلمي .2

 أهم الدورات التدريبية

 التاريخ الجهة دورة مسمى ال

 1221وحتى  عام   1211منذ عام  معهد االدارة ( دورات في معهد اإلدارة1) .1

 بن مدمح ماماال  امعةبج ستشاريةال ا خدماتلوا البحوث معهد الفعال تصالالا مهارات .1

 سعود

 هـ11/12/1211  هـ    12/12/1211

 ثلث ساعات    هـ     12/12/1201 مياالسل  للشباب العاملية الندوة مكتب ايجابيا كن برنامج .0

 جودة لتحسين الحديثة اهاتاالتج برنامج .2

 داري اال  داءاال 

 11/11/1111           12/11/1111 غربملا - اكازابلنك ستشارات،واال  للتدريب عرفةامل مملكة معهد

 الجامعة أو خارجها عضويات اللجان داخل

 التاريخ الجهة أسم اللجنة 

 1202وحتى  عام   1211منذ عام  عمادة القبول والتسجيل لجان القبول والتسجيل  .1

 1221وحتى  عام   1211منذ عام  مركز القياس والتقويم لجان املراقبة في القدرات .1

 وحتى  االن هـ 11/11/1221 منذ  جامعة الجوف للمشاركة في املهرجانات املحلية في الجوفاللجنة الدائمة  .0

 أهم الجوائز وشهادات الشكر

 التاريخ الجهة اسم الجائزة / الشهادة  

 بن طارش .د وفجلا جامعة وكيل من وتقدير شكر شهادة .1

 الشمري  مسلم

 1211/1211 للعام الجامعة طلبة من االولى الدفعة ريجتخ حفل جامعة الجوف

 بن مدمح .د والتسجيل القبول  عميد من وتقدير شكر شهادة .1

 الرويلي صالح

 1201/1201 للعام ول اال  الفصل الطالب فبول  ةفتر  في جامعة الجوف

البحث العلمي د. عبدالسلم  عميد من وتقدير شكر شهادة .0

 بن عبدالهادي الخالدي

 1201/1201خلل اعمال العام الجامعي  جامعة الجوف

وكيل الجامعة للدراسات العليا  من وتقدير شكر شهادة .2

 والبحث العلمي أ.د. نجم بن مسفر الحصيني

 هـ11/11/1221في امللتقى السنوي السادس للبحث العلمي والنشر  جامعة الجوف
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