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  خالد هـ جامعة الملك1341/1342األكاديميمستشارة بوكالة الجامعة للتطوير    00

 حتى االن والجودة  األكاديميالتطوير  ةعماد مستشارة   02

 .هـ1344/1343بجامعه الملك خالد  ليواالقتصاد المنز ةاالداروالجودة بكلية التطوير  ةرئيس وحد   20

  .1343-1344جامعة الملك خالد. –بكلية االدارة واالقتصاد المنزلي رئيسة فريق التخطيط االستراتيجي    40     

 IBCTمدرب معتمد من البورد الدولي    90

 1341-1341 جامعة الملك خالد-االدارة واالقتصاد المنزل بكلية لجنه الخطط والمناهج رئيسة   05

 1341-1343جامعة الملك خالد. –لجنة حقوق الطالبات بكلية االدارة واالقتصاد المنزلي رئيسة    00

 . 1343-1344جامعة الملك خالد. –االدارة واالقتصاد المنزلي  الخريجات بكلية لجنه رئيسة   80

 حتى االن  جامعة الملك خالد األكاديميلتطوير عضو اللجنة االعالمية بعمادة ا   50

 1330لجنة  وضع االختبار والصحيح والرصد )المعيدات(  لكلية االقتصاد المنزلي للعام عضو    00

 

 
 

 

 7007. حتى عام المنصورةبجامعه    النوعية التربية ةبكليالفرقة الرابعة    لبكونترو عضوة 00

 المنصورة.ه بجامع   النوعية التربية بكليةبفريق التقويم المستمر للفاعلية التعليمية بوحدة ضمان الجودة  عضوة 07

 . ة والمقررات الدراسية بالكلية ممثال عن قسم االقتصاداألكاديميتقويم البرامج بفريق  عضوة 04

 .التربية النوعية واالقتصاد المنزليالتدريب الميدانى لطالبات االقتصاد المنزلي بكليتى  االشراف على 03

 .1341:1347للعام الجامعىجامعة الملك خالد  –االدارة واالقتصاد المنزلي  بكليةالمستوى الخامس  لبكنتروعضوة  01

 جامعة الملك خالد –االدارة واالقتصاد المنزلي  بكليةكنترول المستوى الخامس  ةرئيس 01

 334:::334 .االدارة واالقتصاد المنزلي للعام الجامعي بكليةكنترول المستوى السابع  ةرئيس 02

 .كنترول الفرقة األولى لقسمي االدارة والمحاسبة بكلية االدارة واالقتصاد المنزليرئيسة  00

 .(هـ1347-1340-1342-1341-)لألعوام لجنة النسائية المنظمة لحفل جائزة التميز بجامعة الملك خالد ا عضو 07

 التدرج الوظيفي

 التدرج الوظيفي

 

 

 

 إلى  –من  الجهة مسمى الوظيفة

 

 

 

 

 

 

 
 

 77/1/2112- 71/3/7007كلية التربية النوعية جامعة المنصورة                                        أستاذ مساعد            

 71/3/7007  -71/1/7001             جامعة المنصورة كلية التربية النوعية                          محاضر                 

 70/1/7001-77/1/7001               جامعة المنصورة كلية التربية النوعية                         معيده               

 األعمال والخبرات االدارية

 األعمال األخرى

 

 

 

 حتى اآلن - م  40/1/7013                  التربية النوعية جامعة المنصورةكلية                       أستاذ مشارك            
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 األنشطة  بكلية االدارة واالقتصاد المنزلي عضو بلجنه 10

  والجودة  األكاديميتقيمها عمادة التطوير  والملتقيات التيوورش العمل  التنسيق للدوراتعضو في لجنة  االشراف و  11

 هـ حتى اآلن.1341عام  من )نساء(هيئة التدريس  ألعضاء

 .::334 34:3 الجامعيللعام  االدارة واالقتصاد المنزلي بكلية  المؤسسيرئيسة معيار السياق  17

  برنامج تأهيل المراجعين الداخليين والمنفذ بكليات البنات.لعضو في لجنة  االشراف لتنظيم  14

 .1343-1344رئيسه لجنة االستبيانات بكلية االدارة واالقتصاد المنزلي 13

 .واالقتصاد المنزلي بجامعة الملك خالد االشراف على الموقع االلكتروني لكلية االدارة 11

 مرشدة أكاديمية بكلية االدارة واالقتصاد المنزلي بجامعة الملك خالد 11

 .جامعة الملك خالد. –االدارة واالقتصاد المنزلي  بكليةلجنة االعذار عضو في  21

 .والجودة بجامعه الملك خالد األكاديميالتطوير والتدريب بعمادة التطوير االشراف  علي وحدة  .01

 اللجنة الفنية لتصميم معامل التفصيل والتريكو بكلية االدارة واالقتصاد المنزليعضو في  71

 .(3441-34:1-34:1عضو في لجنة التنظيم واالشراف علي فعاليات اليوم العالمة للجودة لعام)  07

 .بكلية التربية جامعة الملك خالدلجنة  عضو لجنه خطط وبرامج الطفولة المبكرة عضو في  77

 . .االعتماد المؤسسي لجامعة الملك خالدفريق  عضو في 74

 فريق االعتماد البرامجى لجامعة الملك خالدعضو في  73

 والجودة األكاديميوحدة التقارير بعمادة التطوير المشرفة علي  71

 1341-1343جامعة الملك خالد –وكيلة قسم االقتصاد المنزلي بكلية االدارة واالقتصاد المنزلي    71

 

 

 
 

 

 

تصميم مفروشات بالزخارف النباتية من بقايا األقمشة وإمكانية استفادة األسر )بحث منشور بعنوان  01

 م7010 سبتمبر –جامعة المنصورة ، العدد الثامن عشر  –مجلة بحوث كلية التربية النوعية  .(المنتجة منها،

بحث منشور بعنوان االستفادة من رسوم الكرتون في عمل تصميمات لمالبس األطفال المنفذة بأسلوب  07

 م.7017مايو -جامعة المنصورة  –التريكو، مجلة بحوث كلية التربية النوعية 

دراسة تحليلية للزخارف الجدارية التراثية وتوظيفها في تصميمات نسائية  منشوربعنوان  مشترك بحث 04

 م7017أكتوبر  –77جامعة المنوفية ، العدد  –معاصرة ، مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي 

منهج مقترح لتطوير تدريس مادة التريكو اليدوي واآللي لطالبات االقتصاد )بعنوانمنشور  حث 30

 م7014يناير  -جامعة المنوفية  –المنزلي بجامعة الملك خالد، مجلة بحوث كلية االقتصاد المنزلي 

بعنوان وحدة تعليمية لتعظيم االستفادة من المالبس المستعملة وتوظيفها كمنتج جديد،   منشور بحث 10 

 م.7014أبريل  -جامعة الزقازيق  -كلية التكنولوجيا والتنمية  – مجلة اإلنتاجية والتنمية

 واألبحاث العلمية  الدراسات
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منشور بعنوان موقع الكتروني مقترح لتعليم فن طباعة المنسوجات، المجلة العلمية  بحث مشترك 10

 م7014ديسمبر  -جامعة دمياط  –للتربية النوعية 

جامعة الملك خالد بعنوان  7011مارس  7-2المشاركة بملصق  بالمؤتمر  السعودى االول  للبيئة في  20

 ح  لالسرر المنتجة لالستفادة من عوادم  وبقايا االقمشة باستخدام الحاسوبفعالية برنامج مقتر

المشاركة ببحث  بالمؤتمر الدولي الثاني: اإلعالم واإلرهاب )الوسائل واالستراتيجيات( المنعقد   00

كلية   –جامعة الملك خالد  -7011ديسمبر  0 -1الموافق  1340ربيع األول 7 – 2خالل الفترة من 

وجات عة المنسقسم االعالم واالتصال  بعنوان فعالية موقع الكتروني مقترح لطبا  –العلوم االنسانية 

 لتنمية وعي األطفال ضد االرهاب      

المشاركة ببحث بملتقى حفظ النعمة " حفظ النعمة وترشيد استخدامها مسؤوليتنا جميعاً، المنعقد بأبها  70

 هـ .بعنوان تعظيم المالبس المستعملة 1342/ 1/3

ملك سعود م العربي المنعقد بجامعة الالمشاركة ببحث  بمؤتمر البيئة الجديدة لإلعالم التفاعلي في العال 10

. بعنوان دور االعالم التفاعلي في تنمية الوعي الملبسي 7012فبراير 77-71بالرياض في الفترة من 

 لدى طالبات  جامعة الملك خالد

المشاركة بملصق  باللقاء العلمي األول "تكنولوجيا العلوم الحديثة في حل المشكالت التطبيقية"   11

تقييم منتجات الصناعات الصغيرة  7012مارس 77بكلية العلوم واآلداب بمحايل المنعقد في المنعقد 

 لمالبس التريكو في ضوء ومعايير ومواصفات الجودة العالمية

ببحث بعنوان تصميم مفروشات  12/2/1342المشاركة ببحث  بيوم البحث العلمي الحادي  عشر  17

 إمكانية استفادة األسر المنتجة منهابالزخارف النباتية من بقايا األقمشة و

بالغرفة التجارية  بعنوان  ادارة الجودة  7012المشاركة بورقة عمل بمؤتمر ابها الدولي للسياحة 14

 الشاملة لرفع القدرة التنافسية لعناصر الجذب والتنشيط السياحى

التركية  االنيا ا محافظة انطاليا المشاركة ببحث  بمؤتمرالعلمي الدولى االول للعلوم االنسانية )بابير(  13

 لمناظر الطبيعية والزخارف العسيرى في تصميم وتنفيذ هداي تذكارية ومعلقات نسجية14-11/3/7010

 Designبعنوان )   1347رجب  17-11المشاركة ببحث  بالملقي العلمى السنوى  الثاني بتهامه 11

Of Furniture with vegetal decoration of textile remnants And the possibility of 

productive families جامعة الملك خالد كلية العلوم واالداب بمحايل 

ببحث بعنوان منهج مقترح لتطوير  1/0/1347المشاركة ببحث  بيوم البحث العلمي الثالث عشر   11

 لطالبات جامعة الملك خالد يلمادة التريكو اليدوى واآل
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م( الدراسة ممولة 7011-هـ1341المشاركة في دراسة مقروئية صحيفة "آفاق" لدى منسوبي جامعة الملك خالد ،)01

 من معهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة الملك خالد.

ياحة يط السلتنشبحث مشترك بعنوان رؤية معاصرة للزخارف العسيري في تصميم وتنفيذ المفروشات الفندقية  07

 7012لعام  310عمادة البحث العلمي برقم  بتمويل من جامعة الملك خالد

 الجمالية ألسطح الوسائد بتقنيات يدوية متنوعة واإلفادة ميبحث مشترك بعنوان الزخارف العسيرية كمدخل إلثراء الق 04

 7012لعام  133منها كمقترح لمشروعات صغيرة بتمويل من جامعة الملك خالد  عمادة البحث العلمي برقم 

بعنوان دور شبكات التواصل االجتماعي  7010لعام  رة بحث ممول من جامعة الملك خالد عمادة البحث العلميمستشا 30

 مية القيم لدى الشباب الجامعيفي تن

 
 

 

 

 

عضو لجنة تحكيم األبحاث للمؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية )مكة  01

 ه(نحو ابداع معرفي وجيل قيادي متميز.1343جماده االخرة  77الى  17المكرمة من 

تحكيم األبحاث للمؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية عضو لجنة  07

 (1341رجب  7جماده اخر الى 70)الرياض من 

عضو لجنة تحكيم األبحاث للمؤتمر العلمي السادس لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية )جده  04

 هـ.(.1341 10-14/1

 7010ابحاث  بمجال النسيج والمالبس بيوم البحث البحث العلمي الثالث عشر بجامعة الملك خالد لعام  ثالثتحكيم  30

 

 70م اعشر بجامعة الملك خالد لع الثانىبمجال النسيج والمالبس بيوم البحث البحث العلمي ابحاث  ثالثتحكيم  10

 
 

 
 

 

 

 

 العام نوع المشاركة الموضوع م

0.  

 14 -17المؤتمر العلمي األول بكلية التربية النوعية بالمنصورة في الفترة من 

تحت عنوان : " التعليم النوعي ودوره في التنمية البشرية في  7001ابريل 

 عصر العولمة "

 2005 حضور

2.  

لفترة من االمؤتمر العلمي السنوي الثاني بكلية التربية النوعية بالمنصورة  في 

تحت عنوان : " معايير ضمان الجودة واالعتماد في  7002ابريل  17:11

 التعليم النوعي بمصر والوطن العربي

 2000 حضور

2.  

المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثالث بكلية التربية النوعية 

تحت عنوان : " تطوير  7000ابريل  10:  7بالمنصورة  في الفترة من 

ليم النوعي في مصر والوطن العربي لمواجهة متطلبات سوق العمل في التع

 عصر العولمة " رؤى استراتيجية "

 2008 حضور

4.  

المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الرابع )الد ولى األول( بكلية 

تحت عنوان :  7007ابريل  7:  0التربية النوعية بالمنصورة  في الفترة من 

لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر  األكاديمي" االعتماد 

 والعالم العربي )الواقع والمأمول( ".

 2005 حضور

  الممولة المشاريع والبحوث

 تحكيم االبحاث العلمية

 

 المؤتمرات والملتقيات والندوات
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9.  
المشاركة بالحضور في مؤتمر تسويق البحوث الجامعية المنعقد بجامعة 

 7007مارس17-11المنصورة في الفترة من 
 2005 حضور

5.  

 المقام في جامعة المنصورة فيالمشاركة في فعاليات األسبوع البيئي الثاني 

والمشغوالت اليدوية  لتنمية الصناعات  بتقديم معرض للمنتجات 7007ابريل 

 الصغيرة

 2005 بتقديم معرض

0.  
ندوه ثقافيه بعنوان ) األعالم ومتطلبات العصر ( المنعقدة بفرع الكلية بميت 

 2/4/7007غمر  في 
 2005 حضور

8.  
وعالقته بالصحة العامة ( المنعقدة بفرع الكلية ندوه بعنوان ) الغذاء األمن 

 7007/ 3/ 1بميت غمر في  
 2005 حضور

 2000 حضور ندوه بعنوان)التعامل مع الجماهير(المنعقدة بكلية االدارة واالقتصاد المنزلي .   .5

 2000 حضور ندوه بعنوان )اتيكيت العمل( المنعقدة بكلية االدارة واالقتصاد المنزلي  .01

 2000 حضور لقاءات مع فريق التخطيط االستراتيجي لمعهد ستانفورد لألبحاث    .00

01.  
ندوه للكاتبة األمريكية جون هيلدن  عن السدو والتراث العسيري بالقرية 

 71/1/1344التراثية بمحافظه خميس مشيط وذلك  
 2002 حضور

01.  
مؤتمر تطوير القدرات البحثية بالمملكة مدينه الملك عبدالعزيز وجامعه الملك  

 1/4/7014خالد 
 2002 حضور

01.  
تدشين المرحلة االولى للتخطيط االستراتيجي لجامعه الملك خالد االثنين 

 71/1/1343الموافق
 2002 حضور

09.  
االحد تدشين المرحلة  االولى لجائزه  التميز لجامعه الملك خالد  يوم 

 77/4/1343الموافق
 2002 حضور

05.  
المشاركة  في ملتقى الفن التشكيلي االول بالجمعية السعودية للفنون التشكيلية 

 بابها70/1/1314الى 71/1/1341:7)جسفت عسير(الفترة من 
 2004 ورش عمل

00.  

المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة المنعقد بجامعة 

صفر  1إلى  4بأبها بالمملكة العربية السعودية في الفترة من الملك خالد 

 7013نوفمبر  72إلى  71هـ الموافق 1341

 2004 حضور

08.  
بجامعه الملك  2/2/1341-1المشاركة في فعاليات يوم البحث العلمي العاشر 

 خالد
 2009 ورقة عمل

 2009 حضور خالدبجامعه الملك  3/1/1341-4حضور فعاليات اللقاء العلمي التنافسي   .05

20.  
 77/4/1341-72حضور مؤتمر النشر العلمي السعودي االول للنشر العلمي 

 بجامعه الملك خالد
 2009 حضور

20.  
كلية االدارة واالقتصاد المنزلي 71/1/1341حضور اليوم العالمي للجودة 

 جامعة الملك خالد
 2009 المشاركة بالفعاليات

22.  
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتقى االعالم البترولي الثاني لدول 

 .7011مارس  71-77المنعقد بالرياض بالفترة 
 2009 حضور

22.  
بجده ، المجلس السعودي  17/11/7011ندوة اليوم العالمي للجودة المنعقد  

 للجودة
 2009 حضور

 2005 حضور .1341رجب  3-7المشاركة بملتقى الهوية واالدب بنادي أبها االدبي  من   .24

29.  

من شهر  77 -72المؤتمر السعودي األول للبيئة المنعقد خالل الفترة من 

 -،جامعة الملك خالد 7011مارس  7 -2هـ الموافق  1342جمادى األولى 

 .مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية

 2005 المشاركة ببحث

25.  
"توظيف الدراسات القرآنية في عالج حضور المؤتمر الدولي القرآني األول 

 .7011/ 10/10 -11المشكالت المعاصرة" المنعقد بأبها في الفترة من  
 2005 حضور ومشاركة

20.  

المؤتمر الدولي الثاني: اإلعالم واإلرهاب )الوسائل واالستراتيجيات( المنعقد 

 -7011ديسمبر  0 -1الموافق  1340ربيع األول 7 – 2خالل الفترة من 

قسم االعالم واالتصال  بعنوان   –كلية العلوم االنسانية   –جامعة الملك خالد 

 نمية وعي األطفال ضدفعالية موقع الكتر وني مقترح لطباعة المنسوجات لت

 االرهاب      

 2005 ورقة عمل
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ية النوعية بكلية الترب االقتصاد النزليقمت بتدريس المقررات التي تقع في نطاق التخصص بقسم 01

 بالمنصورة

م االزياء وتصمي االقتصاد المنزلي  يقمت بتدريس المقررات التي تقع في نطاق التخصص بقسم 07

أدوات -تصميم ازياء   -ومنها : أسس تصميم المالبس  جامعة الملك خالد  بهاأاالقتصاد المنزلي ببكلية 

بس تصميم وتنفيذ مال –خيوط وتراكيب نسجيه   -تصميم ازياء -تريكو وكرشيه–وماكينات الحياكة 

 – تصميم وتنفيذ المفروشات–تصميم وتنفيذ المالبس المنزلية  –المنسوجات والعناية بها  –الطفل 

البس تنفيذ الم -أشغال وصناعات منزلية –لمالبس الخارجية تصميم وتنفيذ ا –التصميم والتطريز 

 .طباعة المنسوجات –تصميم مالبس مناسبات  –المناسبات الخاصة 

 .1344للعام الجامعي  %71تدريس مقرر التطريز اليدوي عبر الفصول االفتراضية بنسبه 04

 وانتاج مشاريع بحثية في تخصص النسيج والمالبس. البحث باالقتصاد المنزليج مناهتدريس مقرر  03

 االختبارات تقييم لجنة  عضوة 01

 .خطط والبرامج بكلية االقتصاد المنزليالمشاركة في إعداد ال 01

 .فريق الخطط والبرامج ببرنامج الطفولة المبكرة بكلية التربيةبعضو  02

 

28.  

المؤتمر البيئة الجديدة لإلعالم التفاعلي في العالم العربي المنعقد بجامعة الملك 

. بعنوان دور االعالم 7012فبراير 77-71سعود بالرياض في الفترة من 

 التفاعلي في تنمية الوعي الملبسي لدى طالبات  جامعة الملك خالد

 2000 عمل ورقة

25.  

المؤتمر الدولي اللغة العربية والنص األدبي علي الشبكة العالمية  المنعقد 

 17إلى  12بجامعة الملك خالد بأبها بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 

 7012فبراير 11إلى  13هـ الموافق 1340جماده أول 

 2000 الحضور

20.  

حديثة في حل المشكالت التطبيقية" اللقاء العلمي األول "تكنولوجيا العلوم ال

تقييم  7012مارس 77المنعقد بكلية العلوم واآلداب بمحايل المنعقد في 

منتجات الصناعات الصغيرة لمالبس التريكو في ضوء ومعايير ومواصفات 

 الجودة العالمية

 2000 المشاركة بملصق  

20.  
المنعقد بأبها الفرص والتحديات ) ةالعولم رالمؤتمر الدولي المعلم وعص

 جامعة  الملك خالد7011/ 40-77الموافق  77/7-1/4/1347)
 2000 الحضور

22.  
 الخميس-والجودة األكاديميعمادة التطوير  –فاعليات اليوم العالمي للجودة 

10/7/1340. 
 2000 التنظيم والحضور

22.  
 ةوالجود األكاديميعمادة التطوير  –المشاركة فاعليات اليوم العالمي للجودة 

 72/7/1347بسراة عبيد 
 2000 ورقة عمل

24.  
ندوة البيانات المفتوحة جامعة الملك خالد عمادة التعليم االلكتروني 

13/4/7010 
 2008 الحضور والمشاركة

29.  
العلوم االنسانية واقع وافاق البحث العلمي  بكليةندوة البحث العلمي 

3/2/1347 
 2008 الحضور

 2008 الحضور مشيط كلي وطن الملتقي الثاني لعلوم واداب خميس  .25

 2008 التنظيم والحضور ورشة مناقشة معايير جوائز التميز  .20

 2008 ورقة عمل والجودة األكاديميبعمادة التطوير  1330فعاليات اليوم العالمي للجودة   .28

 2008 المشاركة بمسابقات بكلية االقتصاد المنزلي 1330فعاليات اليوم العالمي للجودة   .25

 الخبرات التدريسية
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 ج

 التاريخ الجهة الدورةعنوان  م

  األكاديميالجودة واالعتماد   .1
كليه االدارة واالقتصاد المنزلي 

. 

20/0/0424 

 توصيف وتقرير المقررات الدراسية  .7
كليه االدارة واالقتصاد المنزلي 

. 

9/2/0424 

 هـ0/00/0422إلى042-00-28 بجمعية الجنوب للثقافة والفنون  الفن الرقمي  .4

 0/9/0424 كليه االدارة واالقتصاد المنزلي التخطيط االستراتيجي   .3

 .20/9/0429 كليه االدارة واالقتصاد المنزلي فن التطريز   .1

 التفكير االيجابى   .1
كليه االدارة واالقتصاد 

 المنزلي.

20/0/0424 

 جماليات فن التطريز  .2
كليه االدارة واالقتصاد 

 المنزلي.

9/0/0425 

 االيجابي مهارة التفكير  .0
كليه االدارة واالقتصاد 

 المنزلي.

20/0/0425 

 تقويم النظير  .7
كليه االدارة واالقتصاد 

 المنزلي.

4/2/0425 

 جماليات تصميم وتنفيذ المفروشات   .10
كليه االدارة واالقتصاد 

 المنزلي.

9/9/0425 

 20/00/0425 األكاديميعمادة التطوير  مهارات االتصال الفعال    .11

 تجميل وتزين المفروشات   .17
كليه االدارة واالقتصاد 

 المنزلي.

02/2/0420 

 5/9/0420-8 األكاديميعمادة التطوير   مهارات المدرب المتميز  .14

 0/2/0428 األكاديميعمادة التطوير  التخطيط  االستراتيجي  .13

 20/2/0428 األكاديميعمادة التطوير  مهارات القيادة االدارية الناجحة   .11

    25/5/0428 األكاديميعمادة التطوير  مهارات االتصال  الفعال   .11

 0/0/0428 عماد شؤون الموظفات   مهارات اتصال  مع االخريين   .12

 8/8/0428 األكاديميعمادة التطوير  استراتيجيات التدريس  .10

 )التي تم تقدمها(الدورات وورش العمل 
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    08/5/0425 ببرنامج تأهيل المراجع الداخلي ادارة ضمان الجودة واالعتماد البرامجي  .17

    24/5/0425 ببرنامج تأهيل المراجع الداخلي ومؤشرات االداء والمقارنة المرجعية  .70

 4/2/0425 كليه  االقتصاد المنزلي. االتصال الناجح والفعال  .71

 5/2/0425 األكاديميعمادة التطوير  األكاديمياالتصال   .77

 4/2/0425 األكاديميعمادة التطوير  المقارنات المرجعية ومؤشرات قياس األداء  .74

 9/2/0425 األكاديميعمادة التطوير  المقارنه المرجعية )اون الين(  .73

 4/2/0425 كليه  االقتصاد المنزلي. مهارة االتصال الفعال  .71

 4/5/0425 كليه  االقتصاد المنزلي. ايجابية التفكير والشخصية الناجحة   .71

 02/5/0425 األكاديميعمادة التطوير  القيادة )مفاهيم وأساليب(  .72

70.  
دورة الكترونيا )ادراة ضمان الجودة زاالعتماد 

 البرامجى (
 08/5/0425 األكاديميعمادة التطوير 

 05/5/0425 بنادى االعالم ثقافة ومهارة لعمل التطوعي  .77

 20/5/0425 كليه  االقتصاد المنزلي. قوة العطاء  .40

 24/5/0425 األكاديميعمادة التطوير  مؤشرات االداء   .41

 0/0/0425 األكاديميعمادة التطوير  أخالقيات وآداب المهنة في التعليم الجامعي  .47

 2/0/0425 كليه  االقتصاد المنزلي. والتاثير علي االخريين  التفكير االيجابي  .44

 22/0/0425 األكاديميعمادة التطوير  دورة الكترونية )مؤشرات األداء(  .43

 22/2/0440 األكاديميعمادة التطوير  األكاديميمهارات التواصل   .41

 25/2/0440 األكاديميعمادة التطوير  الجودة في التدريس  .41

 مدخل في التخطيط االستراتيجى واالدارى  .42
مركز إعداد القادة بجامعة 

 الملك خالد

00-00/2/0440 
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 التاريخ الجهة  عنوان الدورة م

 أهميه مشروع ضمان الجودة واالعتماد   .1
كليةالتربية النوعية بجامعه 

 المنصورة فرع ميت غمر
08/0/2005 

 جوده التعليم وسوق العمل   .2
كلية التربية النوعية بجامعه 

 المنصورة .
20/5/2005 

 معايير الجودة في العملية التدريسية   .3
عة بجامبرامج تطوير التعليم 

 المنصورة
2  :9 /9/ 2005 

 التخطيط اإلستراتيجي  .2
كلية التجارة جامعة 

 المنصورة .
09- 00  /00  /2005   

 التقويم الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعليم العالى  .5
الهيئة القومية لضمان جودة 

 التعليم واألعتماد
إلى  29/0/2000

25/0/2000 

 نواتج التعلم وخرائط المنهج  _  التعليم العالى  .6
الهيئة القومية لضمان جودة 

 التعليم واألعتماد
إلى  0/8/2000

9/8/2000  

 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى  .7
الهيئة القومية لضمان جودة 

 التعليم واألعتماد
إلى  8/8/2000

02/8/2000  

 التخطيط األستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى  .8
الهيئة القومية لضمان جودة 

 واألعتماد التعليم
إلى  22/8/2000

24/8/2000 

9.  
مؤسسات التعليم  في الجودةلضمان  يانشاء نظام داخل

 الجامعي
 األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعة الملك خالد
25/00/0422. 

11.  
البرنامج التدريبي المكثف لرؤساء وحدات التطوير والجودة 

 بجامعة الملك خالد في الفترة من 

 األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعة الملك خالد
04 -09 /00/0422 

 التخطيط االستراتيجي في التعليم العالي   .11
 األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعة الملك خالد
08- 05 /0/0424 

 مؤشرات االداء والمقارنة المرجعية   .12
 األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعة الملك خالد
05-00/4/0424. 

  األكاديميالجودة واالعتماد   .13
كلية االدارة واالقتصاد 

 جامعة الملك خالد  -المنزلي  
20/0/0424 

 نواتج التعلم قياس    .12
كلية االدارة واالقتصاد 

 جامعة الملك خالد  -المنزلي  
00/0/0425 

 تقويم النظير لألداء التدريس  .15
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
22-24/0/0425 

 (اون الين)تقرير وتوصيف المقرر   .16
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
20/4/0425 

 (اون الين)اغالق دائرة التقييم   .17
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
20/0/0425 

 الجودةاغالق دائرة   .18
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
0/0/0428 

19.  
والجودة  بجامعه  األكاديميعمادة التطوير  المرجعية المقارنة

 الملك خالد  بتاريخ 

 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
0/2/0428 

21.  
والجودة  بجامعه  األكاديميعمادة التطوير  -الدراسة الذاتية

  الملك خالد  بتاريخ

 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
2/4/0428. 

21.  
التعريف برؤية ورسالة الجامعة واهدافها االستراتيجية 

 المنعقدة بجامعة الملك خالد 

ادارة الخطة االستراتيجية 

 بجامعة الملك خالد
29/0/0425 

 لتخطيط االستراتيجى ا  .22
ادارة الخطة االستراتيجية 

 بجامعة الملك خالد
20-28/0/0425 

 وورش العمل الخاصة بالجودة تحضور الدورا 



 أميرة عبد الله نور الدين المهديد.    
 النسيج والمالبس المشاركأستاذ                                                                   

 مستشارة عمادة التطوير األكاديمي والجودة

 

 
 11 

 التنفيذيةمهارات اعداد المبادرات وصياغة الخطط   .23
ادارة الخطة االستراتيجية 

 بجامعة الملك خالد
00/2/0425 

 التعلم مخرجاتقياس    .22
 األكاديميعمادة التطوير 

 والجودة  بجامعه الملك خالد  
25/2/0425 

 االعتماد نحو  .25
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
0/2/0425 

 االستراتيجىتطبيقات نماذج التحسين المستمر لالداء   .26
ادارة الخطة االستراتيجية 

 بجامعة الملك خالد
4/2/0425 

 جامعه الملك خالد لمؤشرت االداء   .27
ادارة الخطة االستراتيجية 

 بجامعة الملك خالد
24/2/0425 

  إدارة ضمان الجودة  .28
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
 هـ20/9/0425

  مخرجات التعلمقياس    .29
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
 هـ25/9/0425

  spssالتحليل االحصائي •  .31
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
05/5/0425 

   اعداد الدراسة الذاتية •  .31
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
08-05/0/0425 

 (تدريبي برنامج 11 )تأهيل المراجع الداخلي   .32
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
الي  08/5/0425

08/0/0425 

 ادارة المشاريع االحترافية   .33
ادارة الخطة االستراتيجية 

 بجامعة الملك خالد
5-02/4/2008 

  الجودة من التنظير إلى التطبيق •  .32
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
 هـ20/0/0425

 قياس االداء   .35
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
8/8 /0425 

  ISO 9001:2015اعداد استشاري نظام ادارة الجودة   .36

جامعة الملك خالد وكالة 

الجامعة للتطوير والجودة 

 وحدة الخطة االستراتيجية

0-4/2/0440 

  1/7/1330-1مهارات التخطيط التشغيلية   .37

وكالة جامعة الملك خالد 

الجامعة للتطوير والجودة 

 وحدة الخطة االستراتيجية

9-5/2/0440 

 أعداد الخطط التشغيلية للبرامج  .38
 األكاديميعماده  التطوير 

 بجامعه الملك خالد 
5/2/0440 
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 التاريخ الجهة عنوان الدورة م

 بكلية التربية جامعة المنصورة.. ( 17دورة إعداد المعلم الجامعي رقم ) 1
إلي  00/0/2004

2/8/2004. 

 " في اللغة اإلنجليزية من  TOEFELدورة "  7
مركز الخدمة العامة بجامعة عين 

 شمس 
9/9/2009 . 

 أساليب البحث العلمي 4
برامج تطوير التعليم لمنعقدة 

 بجامعة المنصورة..
20/0/2009 

 ا2/8/2009إلى

 مهارات التفكير  3
برامج تطوير التعليم لمنعقدة 

 بجامعة المنصورة..
إلى  08/5/2009

20/5/2009 

 أخالقيات وآداب المهنة 1
برامج تطوير التعليم لمنعقدة 

 بجامعة المنصورة
إلى  29/5/2009

20/5/2009 

 الجوانب المالية بالجامعات 1
لمنعقدة برامج تطوير التعليم 

 بجامعة المنصورة
4-5/2/2005 

2 

" في مجال الحاسب اآللي المنعقدة  ICTPدورات " 

 Typingفي 

- BASIC CONCEPTS OF IT 

- USING COMPUTER AND 

MANAJINJ FILES 

- WORD PROCESSINJ 

- SPREADSHEETS 

- INTRODUCTION TO PC 

MAINTENANCE AND PROTECTION 

كلية التربية جامعة المنصورة 

 والتي انتهت في 
إلى  00/5/2005

09/02/2005 

 التدريس بالتقنية  0
برامج تطوير التعليم لمنعقدة 

 بجامعة المنصورة
إلى  00/5/2005

02/5/2005 

 العرض الفعال  7
برامج تطوير التعليم لمنعقدة 

 بجامعة المنصورة
إلى  24/5/2000

25/5/2000 

 النشر العلمي  10
برامج تطوير التعليم لمنعقدة 

 بجامعة المنصورة
إلى  24/8/2008

25/8/2008 

 " أخالقيات البحث العلمي  11
برامج تطوير التعليم لمنعقدة 

 بجامعة المنصورة
إلى  29/0/2005

20/0/2005 

17 
how to write a competitive proposal for 

framework 7 

برامج البحث والتنمية  واالبتكار )  

RDIبجامعة المنصورة ) 
20/9/2005 

   2000/ 2/ 5 -0 كلية التربية جامعة المنصورة . إدارة الوقت واالجتماعات  14

 الساعات المعتمدة  13
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد ، -
0/0/0424 

 إدارةالوقت  11
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
00/0/0424 

 استراتيجيات التدريس الجامعي  11
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
20/5/0424. 

 التغذية الرجعية  12
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
20/4/0429 

 األكاديميمهارات التواصل  10
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
00/9/0429 

 الدورات وورش العمل الخاصة بتطوير االداء الجامعي
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 مهارات التفكير اإليجابي  17
جامعة  –عمادة التطوير والجودة

 الملك خالد ،
4-9/9/0429 

70 
Developing research Abilities :Idea 

formulation and research Management 

الملك عبد العزيز للعلوم مدينة 

 والتقنية
2002 

 تنظيم المؤتمرات العلمية  71
مركز تطوير اعضاء هيئة 

 التدريس بجامعة المنصورة
09- 05 /5 /2004   

 " نظم االمتحانات وتقويم الطالب 77
مركز تطوير اعضاء هيئة 

 التدريس بجامعة المنصورة
 :22  /5 /2004 

74 
 قواعد البيانات  

 

، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
05/0/0425 

 تنمية قدرات الطالب الموهيبين وعايتهم  73
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
5/2/0425 

 االسعافات األولية  71

برنامج األمير نايف لإلسعافات 

األولية من هيئه الهالل األحمر 

 السعودي

 ببرنامج05/2/0425

 كتابه الخطابات الرسمية االربعاء  71
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
02/5/0425 

 الذكاء العاطفي  72
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
22/5/0425 

 اخالقيات المهن القانونية  70
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
4/0/0425. 

 نظم االمتحانات  77
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
0/0/0425 

 ادارة الوقت  40
، كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  

 جامعة الملك خالد  -
20/5/0425 

 It 068( دفعه TOTالمدرب المحترف ) 41
بمركز البورد الدولي للمدربين 

 IBCTالمحترفين بالقاهرة 
8- 00 /8 /2004   

 تعزيز قيم اللياقة  47
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
 هـ 0-2/9/0420

 مهارات التدريس  الجامعي 44
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
5-0/9/0420. 

  التغيير اإليجابي 43
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
09-05/9/0420 

41 
الفيديو والعرض المتحرك باحترافية باستخدام 

moovly   

والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
09-05/9/0420 

41 
teacher kitالحضور والغياب الكتروني باستخدام 

   

والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
20/9/0420 

42 
 go animateالرسوم المتحركة في التعليم باستخدام 

  

والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
22/9/0420. 

 استخدام ادوات اطفاء الحريق  40
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
25/0/0428 

   االسعافات اولية 47
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
20/0/0428. 

   قواعد بناء االختبارات الجامعية 30
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
8/2/0428 

   7040التعليم الجامعي في ضوء رؤية  31
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
20/2/0428. 

  لقاء تثقيفي  بالعمادات المساندة 37
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
28/2/0428 
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34 
والجودة   األكاديميد عمادة التطوير  التوصيف الوظيفي 

  بجامعه الملك خالد  بتاريخ

والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
25/2/0428 

 القيادة االخالقية 33
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
2/2/0425 

 التعلم النشط 31
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
9/2/0425 

 مهارات التفكير الحديثة )الكورت(  31
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
02- 02/2/0425 

  جودة الشخصية 32
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
20/2/0425 

 القيم لدى الطالب الجامعي تعزيز 30
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
22/2/0425 

37 
ادارة المخاطر جامعه الملك خالد وحده التخظيط 

 االستراتيجى

ادارة التخطيط االستراتيجي 

 بجامعة الملك خالد
29/2/0425 

10 

نظرية الذكاء الناجح لتنمية االبداع في التدريس  وطرق 

 األكاديميالتدريس جامعه الملك خالد عمادة التطوير 

 والجودة

والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
09-05/2/0425 

  األكاديمياإلرشاد  • 11
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
 هـ29/5/0425

 (  (ISIمهارات النشر في المجالت االجنبية) 17
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
 هـ22/0/0425

   القيادة المتميزة في البيئة الجامعية 14
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
29/0/0425 

 ادارة المراجع وفهرستها االكترونيا  13

جامعه المنصورة مركز 

 تطويراالداء الجامعي

 

0-8/8/2008 

 اعداد وتصميم االختبارات االلكترونية 11

جامعه المنصورة مركز 

 تطويراالداء الجامعي

 

04-09/8/2008 

 الخبرة الميدانية في التعليم الجامعي  11
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
22/0/0440 

 التعاوني،  -استراتيجيات التعلم) النشط 12
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
22/0/0440 

 صياغة و قياس مخرجات التعلم  10
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
0/2/0440 

 التدريس عن طريق )نموذج هيرمان(مهارات  17
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
8/2/0440 

 اكساب التفكير الناقد للطالب 10
والجودة   األكاديميعمادة التطوير 

 بجامعه الملك خالد  
09/2/0440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أميرة عبد الله نور الدين المهديد.    
 النسيج والمالبس المشاركأستاذ                                                                   

 مستشارة عمادة التطوير األكاديمي والجودة

 

 
 15 

 

 

 

 العام الجهة عنوان الدورة م

 ، QM 1تطبيق معايير الجودة 1
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد 
20/4/2000 

 استخدام المصادر التعليمية المفتوحة  7
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد 
29/4/2000 

 تفعيل األنشطة اإللكترونية  4
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد 
28/4/2000 

 مهارات التدريس اإللكتروني  3
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
02/00/2002 

 التعلم المتحور حول الطالب  1
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
09/00/2002 

1 postgraduates supervision 
 –التعلم االلكتروني  عمادة

 جامعة الملك خالد
20/00/2002 

 المقرر االلكتروني، الطريقة العملية السريعة لبنائه  2
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
02/00/2002. 

0 
 –مهارات التدريس اإللكتروني ، عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد ، 

 –االلكتروني عمادة التعلم 

 جامعة الملك خالد
02/00/2002. 

 كيف تٌفعل طالبك  7
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
24/00/2002. 

 تصميم مقرر الكتروني يساعد الطالب  10
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
0/02/2002 

 معايير الجودة في تصميم المقررات اإللكترونية ،  11
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
2-2/02/2002. 

 نظام الفصول االفتراضية  17
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
4/02/2002 

 توظيف المصادر المفتوحة في التعليم  14
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 الملك خالدجامعة 
00/02/2002. 

 تعزيز التواصل والتفاعل  13
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
00/02/2002. 

 متابعة الطالب  11
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
 هـ0-2/4/0424

 االختبارات االلكترونيه 11
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
00/5/2004 

 دوره األنشطة االلكترونية 12
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
20/9/0425 

 مركز التقديرات للطالب  10
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
02/5/0425 

 معايير تقييم المقررات المدمجة والكاملة  17
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 خالدجامعة الملك 
2/9/0420. 

70 
 QMتصميم المقررات االلكترونية وفقا لمعايير الجودة ) 

 ) 

 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
9/9/0420 

 الدورات وورش العمل الخاصة بالتعليم االلكتروني
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   طرق التقييم المختلفة باستخدام ادوات البالك بورد 71
 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
02/9/0420. 

77 
 QMتصميم المقررات االلكترونية وفقا لمعايير الجودة ) 

 ) 

 –عمادة التعلم االلكتروني 

 جامعة الملك خالد
25/9/0420. 

74 
التعريف بمنصة شمس وكيفية إثرائها بالموارد التعليمية 

 المفتوحة 

عمادة التعلم االلكتروني مع 

المركز الوطني للتعليم 

جامعة الملك  –االلكتروني  

 خالد

0428 

 

 

 

 

 عضو  في االتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.    01

 .عضو  في المجلس السعودي للجودة   07

 .(( للمدربين المحترفين.IBCTبالبورد الدولي  عضو     04

 .بالجمعية السعودية للمعلمعضو    03

 .العربيةبجمعية الكيمائين بجمهورية مصر عضو     01

 .جمعية جسفت الفنية فيعضو     01

 عضو  في لجنة الخطط و المناهج بقسم الطفولة المبكرة    02

 عضو في لجنة ااالختبارات لتعيين المعيدات بكلية االقتصاد المنزلي بابها  00

  1347عضو في لجنه الكتاب التعريفي  بجامعة الملك خالد للعام    07

 والجودة األكاديميعضو اللجنة االعالمية بعمادة التطوير  01
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 العام البند م. 

1.  
المشاركة في رعاية األنشطة الطالبية بكلية التربية النوعية بميت غمر بتقديم العديد من 

 المعارض في مجال النسيج والمالبس بالكلية
2000:2005 

7.  

زيارات ميدانية و رحالت علمية لطالبات قسم االقتصاد المنزلي بالهيئة المصرية عمل 

العامة للتوحيد القياسي والمركز القومي للبحوث  ومركز الموضة بالقاهرة وصندوق 

 دعم الصناعات النسجية باإلسكندرية

2000:2005 

4.  
فروشات األشراف على الرحالت العلمية للطالب لمصانع المالبس الجاهزة والم

 والسجاد والموكيت بمدينتي العاشر من رمضان والقاهرة
2000:2005 

 2005/2000 رائدة أسرة الحياة بفرع الكلية بميت غمر للعام الجامعي   .3

1.  
ة االدار المشاركة في تقديم العديد من المعارض في مجال النسيج والمالبس بالكلية

 واالقتصاد المنزلي
 هـ0422:0425

1.  
االدارة  بكلية 70المشاركة في فعاليات األنشطة اال منهجيه باالحتفال بالجنادرية 

 واالقتصاد المنزلي للعام الجامعي 
0424-0429 

2.  
بكلية االدارة 04لمشاركة في فعاليات األنشطة الالمنهجية باالحتفال  باليوم الوطني 

 واالقتصاد المنزلي للعام الجامعي 
0424-0429. 

0.  
كليه االدارة واالقتصاد المنزلي بجامعه  1341في فعاليات اليوم الوطني  المشاركة 

 الملك خالد  بتاريخ
25/00/0429 

7.  
بكلية االدارة  77المشاركة في فعاليات األنشطة اال منهجيه باالحتفال بالجنادرية 

 .1341-1343واالقتصاد المنزلي للعام الجامعي 
0429-0425 

 هـ0425 كلية االدارة واالقتصاد المنزلي بجامعه الملك خالد  -المشاركة لليوم العالمي للجودة   .10

11.  
المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للطفل كليه االدارة واالقتصاد المنزلي بجامعه الملك 

 خالد بتاريخ 
09/2/0425 

17.  
المشاركة في معرض "تعلمت فأتقنت " المقام بعسير مول لكلية االدارة واالقتصاد 

 المنزلي بتاريخ 
20/2/0425. 

 هـ0420هـ/0425 المشاركة بمعرض في الملتقي االول للخريجات كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  .14

 هـ.08/2/0420 د المنزلي المشاركة بإقامة معرض التطريز اليدوي وااللي بكلية االدارة واالقتصا  .13

 هـ0428 زيارة دار رعاية لكبار السن  كلية االدارة واالقتصاد المنزلي  .11

 هـ0425 االقتصاد المنزلي بكليةلمشاركة بمعرض الترم االول  والثاني   .11

 هـ0425 اقتصاد بكليةالمشاركة بزيارة االيتام   .12

 20/2/0425 المشاركة بندوة للقيادة الفاعلة باالحتفال اليوم العالمى للجودة الخميس   .10

 هـ0425 اقتصاد المنزلى  بكليةالمشاركة باحتفال الجنادرية   .17

 هـ0425 اقتصاد المنزلى  بكليةاقامة مبادرة اناقتك اختيارك   .70

 20/5/0425 حضور المشاركة المجتمعية بالمدرسة المتوسطة االولى   .71

 00/0/0425 اقامة دورة  بمدرسة بالمتوسطة االولي ا انت االجمل  .77

 هـ0425 اقتصاد المنزلى  بكليةالمشاركة بيوم اليتم   .74

 هـ0425 اقتصاد المنزلى  بكليةملتقي كلي وطن   .73

71.  
 

 مسجوناتللالرعاة االجتماعية  اقامة دورة  دورة لفتيات 
05/8/0425 

 0425-0428 كلية االقتصاد المنزلىباالشتراك ببرنامج ضياء للفصل الدراسى االول   .71

 0425/ 00/0    12تقديم ندوة السلوك االيجابي  وتحمل المسؤلية  المدرسة    .72

 0425-0428 المشاركة بخدمه المجتمع لكلية االقتصاد المنزلي   .70

 0440 بكلية االقتصاد المنزلي 1330مشاركة باليوم الوطنى   .77

40.  
المشاركة باليوم العالمى للجودة  بورقة عمل ) لماذا الجودة اساسها الثقة ( عمادة  

 والجودة األكاديميالتطوير 
0440 

  خدمة المجتمع      



 أميرة عبد الله نور الدين المهديد.    
 النسيج والمالبس المشاركأستاذ                                                                   

 مستشارة عمادة التطوير األكاديمي والجودة
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41.  o 0440 المشاركة باليوم العالمى للجودة  بكلية االقتصاد المنزلي 

47.  o 0440 المشاركة باليوم العالمى للجودة  بكلية االعمال 

44.  
 الكتاب التعريفي بالجامعة المشاركة في اعداد

 
0440 

43.  
 جماليات التطريز بشرائط الستان كلية العلوم واآلداب بأحد رفيدة

 
25/2/0440 

 0425 تنظيم برنامج المراجع الداخلي   .41

41.  
 تقديم دورةاالتصال الفعال كلية العلوم واآلداب بأحد رفيدة

 
2/2/0440 

42.  
 اعطاء دورات خدمة مجتمع)  المدرسة الرابعة متوسط سيلسة التطوع االثنين 

 
00/2/0440 

 5/2/0440 المشاركة بالحضور لمناقشة شروط ومعايير جوائز التميز  .40

  29/2/0440 مشاركة دار المعاقين بكلية االقتصاد المنزلي  .47

 

 


