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كلُت الرتبُت

السرية الذاتُت
البُاواث الشخصُت

1
االســــم:

أِ١شح دمحم ؽّذ إٌٛٔ ً١سٓ٠
تارَخ ادلُالد َ1971 /10 /9
عٛدأ١خ
أعزبر ِغبػذ عبِؼخ اٌمص ُ١وٍ١خ اٌزشث١خ ثجش٠ذٖ
0508656350

اجلىسُت:
الىظُفت احلالُت:
هاتف العمل

بُاواث

الربَذ االلكرتووٍ

التىاصل

2

العىىان الربَذٌ

dr.amira.enjaz@gmail.com
ـــــــــــــ ص  .ب  6666بريده هاتف 0560000010

ادلؤهالث العلمُت

الذرجت العلمُت

دسعخ اٌزخصص
اٌؼٍ١ب اٌذوزٛساٖ
دسعخ اٌزخصص
األ ٌٟٚاٌّبعغز١ش

دسعخ
اٌجىبٌٛسٛ٠ط

التخصص

عبِؼخ اٌمشآْ اٌىشٚ ُ٠اٌؼٍَٛ
اإلعالِ١خ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ .

2005م

األدة ٚإٌمذ

عبِؼخ اٌمشآْ اٌىشٚ ُ٠اٌؼٍَٛ
اإلعالِ١خ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ .

1998م

اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب

عبِؼخ أَ دسِبْ األٍ٘١خ.

1994م

ِشوض اٌٌّ ٓ١زمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد
ٚاالٔزشٔذ عبِؼخ اٌخشط.َٛ

َ1999

األدة ٚإٌمذ

ف ٟرمٕ١خ اٌىّجٛ١رش
دثٍَٛ
شٙبدح

اجلامعت والكلُت ادلاحنت ذلا

التارَخ

ٚاالٔزشٔذ
اٌؾبعت اٌٟ٢

ِشوض اٌٌّ ٓ١زمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد
ٚاالٔزشٔذ عبِؼخ اٌخشط.َٛ
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َ1999
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اخلرباث العلمُت واإلدارَت
بُاواث اخلرباث العلمُت
ادلكان

ادلسمً الىظُفٍ

التارَخ مه ايل

ِؾبضش
ِؾبضش

وٍ١خ اٌزشث١خ ثبٌٕؼ١ش٠خ – وٍ١بد اٌجٕبد٘1428-1421 .ـ
وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ – عبِؼخ ٘1430 -1429ـ

ِؾبضش
سئ١غٗ ٌمغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ

٘1432-1430ـ
وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ – عبِؼخ ٘1432-1430ـ

اٌٍّه ف١صً .
وٍ١خ اٌزشث١خ ثبٌٕؼ١ش٠خ – وٍ١بد اٌجٕبد.

سئ١غٗ ٌمغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
لبئّٗ ثأػّبي سئبعخ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
ِٕغمخ اٌغٛدح ثبٌمغُ
ِغبػذح ِٕغمخ لغُ اٌذساعبد االعالِ١خ
ػضٌّ ٛشاعؼخ ِؼب١٠ش اٌغٛدح لقسن رياض األطفال
ػضٌ ٛزمٍِ ُ١١ف االٔغبص ٌإلداس٠بد ثبٌىٍ١خ
ِٕغمخ ٚؽذح اٌزط٠ٛش ٚاٌغٛدح
ػض ٛفٌ ٟغٕخ خذِخ اٌّغزّغ ثبٌمغُ
ػضٌٍ ٛغٕخ االػزّبد اٌجشاِغٌ ٟمغُ اٌزؼٍُ١
األعبعٟ
ػض ٛػٓ ٚؽذح اٌزط٠ٛش  ٚاٌغٛدح ف ٟاٌٍغٕخ
اٌّشعؼ١خ ثبٌمغُ
ِششذح اوبد١ّ٠خ ٌطبٌجبد اٌمغُ اٌّغز ٜٛاٌضبٌش
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اٌذِبَ .
وٍ١خ اٌزشث١خ ثبٌٕؼ١ش٠خ – وٍ١بد اٌجٕبد.

٘1426 - 1424ـ

وٍ١خ اٌزشث١خ ثبٌٕؼ١ش٠خ – وٍ١بد اٌجٕبد.

1429 -1428هـ
٘1432-1430ـ
٘1436 - 1435ـ
٘1437 -1436ـ
٘1437 -1436ـ
٘1439 -1436ـ
٘1439 -1438ـ
٘1439 -1438ـ

وٍ١خ اٌزشث١خ ثش٠ذح إٌّزضٖ

٘1439 -1438ـ

وٍ١خ اٌزشث١خ ثش٠ذح إٌّزضٖ

٘1439-1438ـ

وٍ١خ اٌزشث١خ ثبٌٕؼ١ش٠خ – وٍ١بد اٌجٕبد.
وٍ١خ اٌزشث١خ ثش٠ذح إٌّزضٖ
وٍ١خ اٌزشث١خ ثش٠ذح إٌّزضٖ
وٍ١خ اٌزشث١خ ثش٠ذح إٌّزضٖ
وٍ١خ اٌزشث١خ ثش٠ذح إٌّزضٖ
وٍ١خ اٌزشث١خ ثش٠ذح إٌّزضٖ
وٍ١خ اٌزشث١خ ثش٠ذح إٌّزضٖ

الىذواث وورش العمل واحملاضزاث العامت
بُاواث الىذوة أو الىرشت
ادلكان

العىىان

ٔذٚح ( ٔؾٓ ٌٚغزٕب) ف ٟاٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّ ٟغخ إٌبد ٞاألدث ٟثبٌمصُ١
اٌؼشث١خ  ِٓ :لجً أعبرزح ِٓ عبِؼخ اٌمصُ١
إٌبد ٞاألدث ٟثبٌمصُ١
اٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّ ٟغخ اٌؼشث١خ
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التارَخ

٘1434/2/4ـ
٘1435ـ

اٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّ ٟشؼش اٌؼشثٟ
ؽضٛس ٔذٚح اٌجؾش اٌؼٍّٟ
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إٌبد ٞاألدث ٟثبٌمصُ١
وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ

٘1435ـ
٘1431/1/9ـ

خذمت اجملتمع

بُاواث الذوراث التذرَبُت /ورش العمل/الىذواث /احملاضزاث العامت
ادلكان

العىىان

التارَخ

ؽضٛس دٚسح رذس٠ج١خ ثؼٕٛاْ (:ؽّب٠خ طفٍ ٟئٌىزش١ٔٚبً)

لغُ اٌطبٌجبد ػّبدح خذِخ
اٌّغزّغ
وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ

٘1438/3/12ـ

ؽضٛس ِؾبضشح ثؼٕٛاْ  ( :خطظ ثؾضه ثٕفغه )

وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ

٘1437/5/14ـ

رمذِ ُ٠ؾبضشح ثؼٕٛاْ ( :و١ف رخطظ ٌؾ١بره ؟)

وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ

٘1437 /5/12ـ

رمذِ ُ٠ؾبضشح ثؼٕٛاْ (اٌزخط١ظ ٌٍٕغبػ )

ص٠بسح اٌ ٝاٌّذسعخ االثزذائ١خ ٌ 46ؾضٛس فؼبٌ١بد اٌّذسعخ االثزذائ١خ 46
ِششٚع (اؽفظٙب ثبٌشىش رذ ) َٚاٌزبثغ ٌٛؽذح اٌّغإ١ٌٚخ
االعزّبػ١خ ثىٍ١خ اٌزشث١خ ثش٠ذح
وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
اٌّشبسوخ فٍِ ٟزمٌ ( ٝغزٕب اٌغٍّ١خ )

٘1438/3/15ـ

٘1437/5/9ـ
٘1437/5/8ـ

ؽضٛس فؼبٌ١بد ِششٚع (أب عٍّ١خ ٚوٍ١ز ٟأعًّ ) اٌزبثغ وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
ٌٛؽذح اٌّغإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ثىٍ١خ اٌزشث١خ ثش٠ذح.
ؽضٛس فؼبٌ١بد (أعًّ اثزغبِخ )اٌزبثغ ٌٛؽذح اٌج١ئخ اٌزو١خ وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
.
ؽضٛس ٍِزم ٝرغبسة ِّٚبسعبد ف ٟاٌؼًّ اٌزطٛػ ٟوٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
(اٌزبثغ ٌخذِخ اٌّغزّغ )
وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
دٚسح (اٌؼٕف األعش ) ٞاٌزبثؼخ ٌّشوض اٌزضم١ف األعشٞ

٘147/2/20ـ

ٌمبء (ٌ١بي ٚثغّخ ) اٌزبثغ ٌّشوض اٌزضم١ف األعشٞ

وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ

٘147/2/19ـ

ؽضٛس اٌٍمبء اٌّفزٛػ اٌزبثغ ٌّشوض اٌزضم١ف األعشٞ

وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ

٘1437/2/18ـ

ؽضٛس اٌٍّزم ٝاٌزؼش٠ف ٟإٌغبئ ٟاٌضبٌش ٌٍّششٚع اٌٛطٕٔ ٟبد ٞاٌمص ُ١األدثَٛ٠( ٟ
االؽذ)
ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌّخذساد (ٔجشاط )
وٍ١خ اٌشش٠ؼخ ثجش٠ذح ( َٛ٠
االصٕ) ٓ١
وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
ؽضٛس فؼبٌ١بد (و ٟٔٛاألعًّ )
ؽضٛس اٌٍمبء اٌزؼش٠فٌٍ ٟغبِؼخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌزؼٍ ُ١ػٓ وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
ثؼذ( اٌزبثغ ٌخذِخ اٌّغزّغ)
ؽضٛس ِؾبضشح رضم١ف١خ ػٓ داء اٌغىش ضّٓ فؼبٌ١بد وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
اٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍّ ٟغىش (اٌزبثؼخ ٌخذِخ اٌّغزّغ )
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٘1437/5/7ـ
٘1437/2/26ـ
٘1437/2/24ـ

٘1437/2/11-10ـ

٘1437/2/7ـ
٘1437/2/6ـ
٘1437/2/3ـ

ؽضٛس ِؾبضشح (و ٟٔٛوبٌجؾش ) ٌمبء ِغ وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ

٘1437/1/8ـ

د.فبطّخ اٌّضٟٕ٠
وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ

ؽضٛس فؼبٌ١بد  َٛ٠اٌغزاء اٌؼبٌّٟ

اٌّشبسوخ ف ٟؽٍّخ (أؽفظٙب ٌزذَ ) اٌزبثؼخ ٌٛؽذح خذِخ وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
اٌّغزّغ
وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
ؽضٛس ٚسشخ ػًّ األٌٛ ٌٝٚؽذح خذِخ اٌّغزّغ

٘1437/1/7ـ
٘147/1/5ـ
٘1436/11/25ـ

دورة (إنعاش القلب الرئوي) -خذِخ اٌّغزّغ

وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ

1436/2/19هـ

دورة (اإلسعافات األولٌة ) -خذِخ اٌّغزّغ

وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ

1436/2/12هـ

وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ

15ـ٘1435/2/16ـ

اٌّشبسوخ ف ٟفؼبٌ١بد ِؼشض (أٔبًِ ِجذػخ )
اٌّشبسوخ ف ٟاٌؾٍّخ اٌضبٔ١خ (ٔؾ ٛع ً١ثذ ْٚعىش ) وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
اٌزبثؼخ ٌؾٍّخ ِغزّؼِ ٟغإ١ٌٚزٟ
اٌّشبسوخ ف ٟثشٔبِظ (خذِخ اٌّغزّغ)ؽٍّخ وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
(ِغزّؼِ ٟغإ١ٌٚز ) ٟاٌؾٍّخ األٌّ ٌٝٚىبفؾخ
عشطبْ اٌضذ ٞـ
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٘1435/1/11ـ
25ـ/12/26
٘1434ـ

الذوراث التذرَبُت
بُاواث الذوراث التذرَبُت
ادلكان

العىىان

ؽضٛس دٚسح (إٌشش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌّإرّشاد لبػخ اٌزج١بْ ٌٍّإرّشاد
ٚاٌزذس٠ت ثّذٕ٠خ ثش٠ذح
ٚاٌّغالد األعٕج١خ)
لبػخ اٌزج١بْ ٌٍّإرّشاد
ؽضٛس دٚسح (إٌشش اٌؼٍِّٙ ٟبساد
ٚاٌزذس٠ت ثّذٕ٠خ ثش٠ذح
ٚأعبع١بد)

التارَخ
1438/3/7هـ
1438/3/8هـ

اإلٌىزش١ٔٚخ وٍ١خ اٌزشث١خ اإلعىبْ

1438/1/8هـ

وٍ١خ اٌزشث١خ اإلعىبْ

1438/1/1هـ

ؽضٛس دٚسح (االخزجبساد
ٚرٛظ١فٙب ف ٟاٌزؼٍُ اإلٌىزش) ٟٔٚ
ؽضٛس دٚسح (ئداسح اٌفصٛي االفزشاض١خ )

ؽضٛس دٚسح (ثٕبء ٚرذس٠ظ اٌّمشساد اإلٌىزش ٟٔٚوٍ١خ اٌزشث١خ اإلعىبْ
(اٌّغز ٞٛاألعبع)ٟ
ؽضٛس دٚسح (ٔظبَ ئداسح اٌزؼٍُ اٌجالن ثٛسد وٍ١خ اٌزصبُِ١
اٌّغز ٜٛاٌضبٔ)ٟ
ؽضٛس دٚسح (ٔظبَ ئداسح اٌزؼٍُ اٌجالن ثٛسد وٍ١خ اٌزشث١خ اإلعىبْ
اٌّغز ٜٛاألٚي)
وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضح ثجش٠ذح
دٚسح روبء اٌّشبػش
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1437 /12/25-24هـ
1437 /12/20-19هـ
1437 /12/18-17هـ
1437/5/16هـ

دٚسح ٍِف اإلٔغبص اإلٌىزشٟٔٚ

وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضح ثجش٠ذح

1437/4/23هـ

دٚسح ئػذاد رٛص١ف ٚرمش٠ش اٌجشٔبِظ

وٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢داة ثجش٠ذح
(اإلعىبْ) ثغبِؼخ اٌمصُ١

147/4/17-15هـ
2016/1/27-2م
1437/3/3هـ

دٚسح (دٚس اٌّششذح االوبد١ّ٠خ ٚػاللزٙب وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضح ثجش٠ذح

ثبٌطبٌجبد )
دٚسح ئػذاد ٍِف اٌّمشس)

وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضح ثجش٠ذح

ثشٔبِظ رذس٠ج ٟثؼٕٛاْ (أصش رطج١ك اإلداسح وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضح ثجش٠ذح

اإلٌىزش١ٔٚخ ٌزؾم١ك اٌغٛدح )
ِٙبساد اعزخذاَ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد
اإلٌىزش١ٔٚخ ف ٟاٌجؾش اٌؼٍّٟ
دورة أسالٌب بدٌلة فً التقوٌم الفعال لتفعٌل
مكونات ملف الجودة
دٚسح ِٙبساد اٌزؼٍ ُ١إٌشظ ٚاٌزذس٠ت اٌفؼبي
(ئػذاد اٌّذسث)ٓ١

اٌمصُ١

المقامة بكلٌة العلوم واآلداب
بعنٌزة جامعة القصٌم

1436/7/23هـ
2015/5/12م
22ـ٘1436/7/24ـ
11ـَ2015/5/13

لبػخ األوبد١ّ٠خ ثىٍ١خ اٌؼٍَٛ
ٚا٢داة ثجش٠ذح ثغبِؼخ
اٌمصُ١

6/30ـ ٘1436/7/3ـ
19ـ  َ2015/4/22ـ

ٚا٢داة ثجش٠ذح ثغبِؼخ
اٌمصُ١

دورة (وقفة مع التدرٌب ) للمدربة فوز عبد كلٌة الشرٌعة الصفراء
قاعة الجوهرة
اللطٌف الكردي
كلٌة الشرٌعة الصفراء
حضور برنامج تدرٌبً بعنوان ( جودة
القٌادة الشخصٌة للمرأة ) للمدربة د .فاطمة قاعة الجوهرة
صالح الجارد
المقامة بكلٌة العلوم واآلداب
دورة مهارات استخدام الحاسب اآللً
بعنٌزة جامعة القصٌم
النجاز مهام الجودة
دٚسح (ِشاعؼ ٓ١داخٌٍٕ ٓ١١ظُ أداسح اٌغٛدح )

1437/1/30هـ

وٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢داة ثجش٠ذح
147/1/29-26هـ
(اإلعىبْ) ثغبِؼخ اٌمصُ١
2015/11/11-8م
المقامة بكلٌة العلوم واآلداب 1437/1/9هـ
بعنٌزة جامعة القصٌم
2015/10/22م
لبػخ األوبد١ّ٠خ ثىٍ١خ اٌؼٍ15 َٛـ٘1436/11/20ـ
ٚا٢داة ثجش٠ذح ثغبِؼخ
 8/30ــ َ2015/9/4

دورة تصمٌم المقرر باستخدام البور بوٌنت
PowerPoint
دٚسح دائشح اٌزؼٍ ُ١اٌطج١ؼ١خ ــ (اٌفٛسِبد ) لبػخ األوبد١ّ٠خ ثىٍ١خ اٌؼٍَٛ
دٚسح(ٔٛارظ اٌزؼٍُ ٚعٛدح اٌزذس٠ظ اٌغبِؼ) ٟ

1437/3/2هـ

لبػخ األوبد١ّ٠خ ثىٍ١خ اٌؼٍَٛ
ٚا٢داة ثجش٠ذح ثغبِؼخ
اٌمصُ١

دورة (نحن ندرس ولكن هل ٌفهم الطالب ) كلٌة الشرٌعة الصفراء
قاعة الجوهرة
تقدٌم د.فاطمة حجازي
دٚسح ٔظبَ رٛو١ذ اٌغٛدح اٌجشاِغ١خ ( )2لبػخ األوبد١ّ٠خ ثىٍ١خ اٌٍغخ
اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد
اٌزذس٠جبد اٌؼٍّ١خ ػٍ ٝرٛو١ذ اٌغٛدح
االعزّبػ١خ ثغبِؼخ اٌمصُ١
اٌجشاِغ١خ
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1436/6/20هـ
1436/5/25هـ
1436/3/1هـ
2014/12/23م
٘1436/2/26-22ـ
14ـَ2014/12/18
1436/2/5هـ
19ــ٘1434/2/20ـ ـ
3ـ  َ2012/12/4ــ

دٚسح (ثٕبء االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ )
اٌم١بط غ١ش ِجبشش ألداء اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ
(ؽضٛس فمظ)

وٍ١خ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد ٘1435/2/18-16ـ
إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ ـ ثغبِؼخ 17ـ َ2014/3/19
اٌمصُ١
لبػخ األوبد١ّ٠خ ثىٍ١خ اٌٍغخ ٘1434/2/11ـ
اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد
االعزّبػ١خ ثغبِؼخ اٌمصُ١

دٚسح ِخشعبد اٌزؼٍٚ ُ١اٌم١بط اٌّجبشش
ألداء اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ

لبػخ األوبد١ّ٠خ ثىٍ١خ اٌٍغخ
اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد
االعزّبػ١خ ثغبِؼخ اٌمصُ١

٘ 1434/1/27- 26ـ 10ـ
َ2012/12/11

دٚسح ٔظبَ اٌغٛدح اٌجشاِغ١خ ( )1ششػ
إٌظبَ ٚاأل٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ

لبػخ األوبد١ّ٠خ ثىٍ١خ اٌٍغخ
اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد
االعزّبػ١خ ثغبِؼخ اٌمصُ١

12ــ1434/1/13
26ـ َ2012/11/27

دٚسح( ئػذاد ِٛاصفبد اٌجشٔبِظ ٚاٌّمشس
طجمب ٌٍ١ٙئخ اٌٛطٕ١خ ٌٍزمٚ ُ٠ٛاالػزّبد
األوبد)ّٟ٠
دٚسح( ِٙبساد اٌزذس٠ظ اٌفؼبي )

لبػخ األوبد١ّ٠خ ثىٍ١خ اٌؼٍ َ 2013/10/8- 7 َٛـ
ٚا٢داة ثجش٠ذح ثغبِؼخ
2ـ٘1434/12/3ـ

دٚسح ( رأع١ظ أٔظّخ اٌغٛدح ف ٟاٌىٍ١بد )
دورة رأع١ظ أٔظّخ اٌغٛدح ف ٟاٌىٍ١بد

اٌمصُ١

وٍ١خ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد
إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ ـ ثغبِؼخ
اٌمصُ١
وٍ١خ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد
إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ ـ ثغبِؼخ
اٌمصُ١
لبػخ األوبد١ّ٠خ ثىٍ١خ اٌٍغخ
اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد
االعزّبػ١خ ثغبِؼخ اٌمصُ١

٘1434/11/24-23ـ 29ـ
َ2013/12/30

12ـ٘1434/11/13ـ
َ2013 /9/19-18
28ــ٘1433/12/29ـ
َ2012/14 -13

وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ
دٚسح ( ئعٍٛة اٌؾ١بح إٌبعؼ ٌٍّشأح ف ٟث١ئخ
ثبٌٕؼ١ش٠خ.
اٌؼًّ ) رمذ ُ٠د .أِ ّٗ١ؽغٓ اٌّغشثٟ
دٚسح(ِٙبسح ص١بغخ أعئٍخ اٌخ١بس ِٓ ِزؼذد) وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ ٘1432/5/20ـ

٘1432/7/18ـ

 رمذ ُ٠د .أِ ّٗ١ؽغٓ اٌّغشثٟدٚسح االخطبء اٌٍغ٠ٛخ اٌشبئؼخ فٟ
االخزجبساد ٚطشق ػالعٙب  ،رمذ : ُ٠د/
فزؾ ٟأؽّذ
دٚسح فِ ٟغبالد رم ُ١١ػض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ
دٚسح( ِؼب١٠ش اٌغٛدح اٌشبٍِخ ) رمذ.ُ٠د/
أِ١شح اٌغؼفشٚ ٞد /عٍ ٜٛاٌغّبْ
دٚسح اٌزؼبًِ ِغ االعٙضح داخً ؽغشح
اٌذساعخ

٘ـ

وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ ٘1432/5/22ـ
وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ ٘1431/1/5ـ
َ2009/12/23
وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ ٘1431/11/19ـ
وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ .َ2010/2/22
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دٚسح ِٛصفبد االخزجبس اٌغ١ذ

وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ ٘1430/12/22ـ
َ2009/12/9

دٚسح ٍِف اٌّمشس

وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ ٘ 1430/11/16ـ
َ2009/11/4

ثشٔبِظ رذس٠ج ٟثؼٕٛاْ ( ارخبر اٌمشاساد
ٚؽً اٌّشىالد )

فٕذق ِ١شد٠بْ اٌخجش ربثغ
ٌغبِؼخ اإلِبَ دمحم ثٓ عؼٛد
اإلعالِ١خ .

٘1430/6/1– 5/28ـ

وورش العمل التذرَبُت

7

بُاواث ورش العمل
ادلكان

العىىان

ٚسشخ ػًّ ( ِؼب١٠ش اٌغٛدح ) رمذ ُ٠د .أششف وٍ١خ اٌزشث١خ االعىبْ
ػ٠ٛظ
ٚسشخ ػًّ (ٍِف اإلٔغبص ) رمذ ُ٠د.س٠ٚذا وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذح
ؽغٓ
ٚسشخ ػًّ ( فبػٍ١خ اٌّشبسوخ ف ٟئعشاءاد وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
االخزجبساد اٌفصٍ١خ ) ـ
ٚسشخ ػًّ( فبػٍ١خ اٌّشبسوخ ف ٟئعشاءاد وٍ١خ اٌزشث١خ إٌّزضٖ ثجش٠ذٖ
االخزجبساد اٌفصٍ١خ )
وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌٕؼ١ش٠خ
ٚسشخ ػًّ ( االخزجبساد ٚطشق ػالعٙب )
رمذ ُ٠د.فزؾ ٟاؽّذ.
ٚسشخ ػًّ ػٓ اٌزشث١خ اٌّ١ذأ١خ ()1

8

وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛثبٌخفغ ٟثزبس٠خ

التارَخ

٘1439/3/4ـ
٘1437/1/2ـ
٘1435/1/6ـ
٘1434/12 /29ـ

٘1432ـ
ٖ1431/12/25ـ

الكتب وألابحاث العلميت املنشورة ٚرؾذ إٌشش
ث١بٔبد إٌشش

ػٕٛاْ اٌجؾش

إٌبشش ِىزجخ اٌششذ
وزبة سؤ٠خ ؽٛي األدة اإلعالِٟ
ثؾش ثؼٕٛاْ (رطٛس اٌفبظ اٌشؼش ٚأعبٌ١جٗ ِٓ ئفبدح ثمجٛي إٌشش
اٌغبٍ٘ ٟئٌ ٝاٌؼجبع) ٟ
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ثؾش ِذػَٛ
عٙخ اٌذػُ
ٔؼُ  /ال
ال
ال

شهاداث التقذَز
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بُاواث اجلائزة

اسم اجلائزة

اجلهت ادلاحنت

شهادة شكر وتقدير من وكلية الكلية د .حصة البازعي
شهادة شكر من عمادة كلية التربية جامعة القصيم للمشاركة في برنامج
(أنا هنا )
شهادة شكر من عمادة كلية التربية جامعة القصيم للمشاركة في برنامج
(لنكن مع المرض أقوى )
(أنامنهنا )
عمادة كلية التربية جامعة القصيم للمشاركة في برنامج
برنامجشكر
شهادة
(احفظها لتدوم )

شهادة شكر وتقدٌر للمشاركة فً األنشطة الطالبٌة الالمنهجٌة
شهادة شكر وتقدير للمشاركة في تفعيل الشراكة المجتمعية بين الكلية
والمدرسة
شهادة شكر وتقدير للمشاركة في ملتقى العمل التطوعي تجارب
وممارسات

شهادة شكر وتقدٌر للمشاركة فً األعمال التطوعٌة بالوحدة
شهادة شكر وتقدٌر للمشاركة فً فعالٌات الوحدة
شهادة شكر وتقدٌر للمشاركة فً األنشطة الطالبٌة
شهادة شكر وتقدٌر ف ٟاٌؼًّ اٌزطٛػٔ( ٟؾ ٛع ً١ثذ ْٚعىش )
شهادة شكر وتقدٌر ٌٍّشبسوخ ف ٟفؼبٌ١بد ِؼشض أٔبًِ ِجذػخ
شهادة شكر وتقدٌر ف ٟاٌؼًّ اٌزطٛػٌ ٟؾٍّخ

(هجتوعي هسؤوليتي )

شهادة شكر وتقدٌر للمشاركة فً األنشطة الطالبٌة
شهادة شكر وتقدٌر ِٓ ِىزت إٌشبط اٌطالثٟ
شهادة شكر وتقدٌر من أجل جودة العمل وترقٌة األداء فً كافة
المجاالت االكادٌمٌة
شهادة شكر وتقدٌر ٌٍّغبّ٘خ ف ٟاٌؾفً اٌخزبٌِ ٟألٔشطخ

كلٌة التربٌة المنتزه
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
المدرسة 46االبتدائٌة
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
كلٌة التربٌة المنتزه
ببرٌده
مكتب النشاط الطالبً
بكلٌة التربٌة ببرٌده
كلٌة اآلداب والعلوم
بالنعٌرٌة
كلٌة اآلداب والعلوم
بالنعٌرٌة
كلٌة اآلداب والعلوم
بالنعٌرٌة
كلٌة اآلداب والعلوم
بالنعٌرٌة
عمادة شؤون المكتبات
بالدمام

التارَخ
1438 -1437هـ
1437-1436هـ
1437-1436هـ
1437-1436هـ
1437-1436هـ
1437-1436هـ
1437-1436هـ
1437-1436هـ
1437-1436هـ
1435/34هـ

٘1435/1/11ـ
15ـ٘1435/2/16ـ
25ـ٘1434 /12/26ـ
٘1434ـ
1433هـ
1432/8/3هـ
1432/7/18هـ

شهادة شكر وتقدٌر ِٓ أعً اٌّغبّ٘خ خذِخ اٌطبٌجبد ٚسفؼخ
شأْ اٌىٍ١خ
شهادة شكر وتقدٌر من أجل التعاون وإنجاز كل ما ٌوكل من
أعمال
شهادة شكر وتقدٌر للمساهمة فً إعادة تأهٌل مكتبة كلٌة اٌؼٍَٛ
ٚا٢داة ثبٌٕؼ١ش٠خ
شهادة شكر وتقدٌر ٌٍغٛٙد اٌّمذسح ف ٟدفغ ػغٍخ اٌؼًّ

التربٌة بالنعٌرٌة

1429/5/16

شهادة شكر وتقدٌر ػٍ ٝاٌغٛٙد اٌّجزٌٚخ ف ٟاٌؼًّ

التربٌة بالنعٌرٌة

1426/25هـ

درع مقدم من أعضاء القسم

قسم اللغة العربٌة بكلٌة
اآلداب
والع
كلٌة اآلداب والعلوم
00000000000000
بالنعٌرٌة
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00000000000000

درع مقدم من عمٌدة الكلٌة
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1431/6/12هـ
1431هـ
1431/1/13

1432هـ
1432هـ

كلٌة اآلداب والعلوم
بالنعٌرٌة

درع مقدم من عمٌدة الكلٌة

1431هـ

أوشطت أخزي

9

بُاواث األوشطت
اسم الىشاط

اجلهت

ادلذة (مه-اىل)

اٌّإرّش اٌذ ٌٟٚاٌضبٔ( ٟاٌٍغخ
اٌؼشث١خ ف ٟاٌغبِؼبد ثٓ١
اٌزشاس ٚاٌّؼبصشح )

كلية اللغة العربية والدراسات
االجتواعية بجاهعة القصين

٘1437/5/23ـ

اٌٍّزم ٝاٌؼٌٍٍّ ٟغخ اٌؼشث١خ
ٚآداثٙب

فندق جىلدى تىليب ببريده والوقام هي
قبل جاهعة القصين ـ كلية اللغة العربية
والدراسات االجتواعية ـ قسن اللغة
العربية وآدابها

 12ـــ 13صفش1434/هـ

اٌٍّزم ٝاٌؼٍّ ٟاٌضبٌٔ ٟمغُ اٌٍغخ
االٔغٍ١ض٠خ ( اٌج١ئخ ف ٟاألدة
ٚاٌٍغخ )

وٍ١خ ا٢داة ثبٌذِبَ ثّمش
عبِؼخ اٌذِبَ

٘1432/4/29ـ ـ . َ2011/4/3

*ؽضٛس (اٌٍمبء اٌؼٍّ ٟاٌزؾض١شٞ
ٌٍّإرّش اٌطالث ٟاٌضبٔ ٟثبٌذِبَ )

وٍ١خ ا٢داة ثبٌذِبَ ثّمش
عبِؼخ اٌذِبَ

عام 1432هـ

اٌٍمبء اٌؼٍّ ٟاألٚي اٌّٛعَٛ
ثؼٕٛاْ (ٔزبط اٌشٚاد اٌؼٍّ) ٟ

وٍ١خ ا٢داة ثبٌذِبَ ثّمش
عبِؼخ اٌذِبَ

ملتقى التمٌز

كلٌة التربٌة المنتزه برٌدة
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ِبث – 4/20 ٓ١ؽز٘1429 /5/2 ٝـ
.
 17مارس 2015م

