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 التخصص الكلية الجامعة  تاريخه ــلالـمؤه م
ماجستير العلوم  1

 في اإلقتصاد
 اقتصاد نسانيةواال اإلداريةالعلوم  القصيم 2016

بكالوريوس في  2
  اإلقتصاد

 اقتصاد نسانيةواال اإلداريةالعلوم  القصيم 2020
 
 

 والندوات والمحاضرات وورش العمل الدورات التدريبية: 

  

 الجهة المنظمة البرنامج م
1.  

 الفعالالعرض التقديمي  دافن اعددورة 
في  ظيفيالو  مركز التطوير واإلرشاد

 جامعة القصيم

2.  
 التسويقدورة في 

 في الوظيفي مركز التطوير واإلرشاد
 جامعة القصيم

3.  
 تعليم والعمل هارات التقنية في الدورة الم

تحت اشراف  معهد رباعيات
للمؤسسة العامة للتدريب التقني 

 والمهني

4.  
 ري االتمكين اإلددورة 

تحت اشراف  معهد رباعيات
يب التقني للمؤسسة العامة للتدر 

  والمهني

تحت اشراف  معهد رباعيات التسويق اإللكترونيدورة   .5
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للمؤسسة العامة للتدريب التقني 
 والمهني

6.  
 رات التصويرتأسيس وتطوير مهادورة 

تحت اشراف  معهد رباعيات
للمؤسسة العامة للتدريب التقني 

 والمهني

7.  
 TOTتدريب المدربين دورة 

 لتدريباألعمال العربية لمركز ريادة 
تحت اشراف للمؤسسة العامة 

 للتدريب التقني والمهني

در المعلومات االلكترونية امهارات البحث العلمي في مصدورة   .8
 العالمية

 المستقبلجامعة 

9.  
 ماتوأمن المعلو دورة األمن السيبراني 

تحت اشراف  معهد رباعيات
للمؤسسة العامة للتدريب التقني 

 والمهني

10.  
 إلعداد إلختبارات االيلتسل البرنامج األكاديمي

عة في جام عمادة خدمة المجتمع
 القصيم

11.  
 شاد الوظيفي برامج االر 

الوظيفي  مركز التطوير واإلرشاد 
 جامعة القصيمفي 

 م .12
 يمستقبلي حيات

قدمها الدكتور/ محمد العوض أستاذ 
 0-االستراتيجية والتسويق اإلدارة

 جامعة القصيم
 الخبرات العملية 

  

 الوظيفة
 )حاليا(

كلية محاضر في 
األعمال اإلدارية 

 نسانيةواإل

مكان 
 العمل

 الفترة جامعة المستقبل
هـ وحتى 1442من 

 اآلن

 
 كاديمية التي درستهاالمقررات األ:  

 

 الفصل الدراسي عدد الساعات المستوي  المقرر
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انيالث الجزئي االقتصادادئ مب      فصول دراسية ثالث ثالث ساعات   

يالكل االقتصاد فصول دراسية ثالث ثالث ساعات الثالث   

 فصلين دراسيين ثالث ساعات الخامس االقتصاد القياسي

سي واحدفصل درا ساعة واحدة السادس ريادة األعمال  

اإلنتاج إدارة سي واحدفصل درا ثالث ساعات الثالث   

سي واحدفصل درا ثالث ساعات الثالث السلوك التنظيمي  

جودة شاملة  إدارة سي واحدفصل درا ثالث ساعات السادس   

اإلدارة العامةمبادئ  سي واحدفصل درا ثالث ساعات األول   

 المؤلفات واألبحاث:

 خري:  مهارات آ 
 

 عمال اإلدارية المكلف بهااأل:  

 
 

 هللا ولي التوفيق ،،،و

 
 

 المهارات  نوعية المهارة   
 تقنية المكاتب

 االجتماعيةالمهارات 
 التفكير اإلبداعي

 القدرة على القيادة 
 التواصلمهارة 

 كتابة الخطاباتو ارير د التقاعدا  - بكفاءة واالنترنت اآللي استخدام الحاسب
 ع روح الفريق واالنسجام ملعمل الجماعي ا

 \ة والتفكير خارج الصندوق والسعي الى التطور دائماول بديلحل إيجاد
 القدرة على قيادة الفريق بكفاءة عالية 

 ومةالمعل إيصاللقدرة على ا
 الكتابة القراءة التحدث اللغة اللغات

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية
 جيد جدا جيد جًدا جدا جيد االنجليزية


