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 التخصص الكلية الجامعة  تاريخه ــلالـمؤه م
1 

 جامعة الباحة 2016 ماجستير 
علوم اإلدارية و كلية ال

 االنسانية
 إدارة اعمال

2 
جامعة االمام محمد بن  2012 بكالوريس

 سعود
كلية العلوم اإلدارية و 

 االنسانية
 إدارة اعمال

 
 

 والندوات والمحاضرات وورش العمل الدورات التدريبية: 

  

 الجهة المنظمة البرنامج م
 ل للتدريبمعهد سواعد المستقب PMPالمشاريع االحترافيه  إدارة  .1
 الغرفة التجارية بمدينة بيشة االستثمار الذكي وتنمية المال  .2
 معهد ريادة االعمال الوطني الجودة إدارة  .3
 جامعة المستقبل تطبيق استراتيجيات التدريس في التعليم عن بعد دورة  .4

5.  
 جامعة المستقبل دورة  طرق مناهج البحث العلمي

 امةمعهد اإلدارة الع االبداع االداري   .6
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 جامعة المستقبل برنامج التهئية العضاء هيئة التدريس  .7
8.  

 اللغة االنجلزية االكاديمية
 -االبتعاث الخارجي -وزارة التعليم 

 تورنتو -كندا -جامعة يورك 

9.  
 اللغة اإلنجليزية االكاديمية

  -االبتعاث الخارجي -وزارة التعليم 
 UTSجامعة سيدني للتكنولوجيا 

 سيدني-استراليا
 كامبرج كنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدوليةت  .10

 كلية الباحة للعلوم تقديم  دورة بعنوان ضريبة األداء على القيمة المضافة  .11

 كلية الباحة للعلوم الجودة الحديثة وأساليب إدارةورشة عمل في   .12

مؤتمر المسئولية االجتماعية واالستدامة االحتياجات   .13
 والمتطلبات

 جامعة الباحة

االعمال  إدارةمؤتمر لتوجهات والتحديات لبرنامج ماجستير   .14
 على المستوى العالمي

 جامعة الباحة

 جامعة الباحة مؤتمر االعتماد االكاديمي القيمة المضافة والتوقعات  .15
 جامعة الباحة التحديات المعاصرة وريادة االعمال  .16

 
 الخبرات العملية 

  

 الوظيفة
 )حاليا(

مكان  محاضر
 العمل

وحتى هـ 1442من  الفترة جامعة المستقبل
 اآلن

 محاضر  الوظيفة
مكان 
 الفترة كلية الباحة للعلوم العمل

حتى  م2017من 
 م2018

 اداري  الوظيفة
مكان 
 العمل

 الفترة وزارة الداخلية
هـ حتى 1430من 

 هـ1436
 
 كاديمية التي درستهاالمقررات األ:  

 
 

 دراسيالفصل ال عدد الساعات المستوي  المقرر
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دراسيين فصلين ثالث ساعات الثامن اإلدارة االستراتيجية  

 فصلين دراسيين ثالث ساعات الثامن استراتيجية الموارد البشرية
الموارد  إدارةمقدمة في 

 البشرية
 فصل دراسي واحد ثالث ساعات الخامس

 فصلين دراسيين ثالث ساعات الثالث السلوك التنظيمي

 فصلين دراسيين ثالث ساعات الثالث إدارة االنتاج

 فصلين دراسيين ساعة االول ريادة االعمال

 
 :المؤلفات واألبحاث 

 
 خري:  مهارات آ 

 
 

 عمال اإلدارية المكلف بهااأل:  

 الجهة المنظمة العمل اإلداري  م

 مكان وسنة النشر عنوان المؤلف أو البحث م
اثر المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين في   .1

 مجلة العربية للنشر واالبحاث وزارة الداخلية

ت ودورها في زيادة القيادة الفعالة المحفزة بالمنظما  .2
 بجامعة المستقبل اإلنتاجية

 المجلة العربية للنشر العلمي

دور إدارة الموارد البشرية في إدارة االزمات في المنشئات   .3
 تحت النشر بمنطقة القصيم الصغيرة

 المهارات  نوعية المهارة   
 ةبكفاء استخدام الحاسب اآللي واالنترنت تقنية المكاتب

 الكتابة القراءة التحدث اللغة اللغات
 √ √ √ العربية

 √ √ √ االنجليزية
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 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ـ جامعة المستقبل االعمال االدارية 1
 إلنسانية ـ جامعة المستقبلكلية العلوم اإلدارية وا لجنة االرشاد االكاديمي 2
 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ـ جامعة المستقبل لجنة الخرجيين 3

 

 

 ،،التوفيق،وهللا ولي 


