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 2014 حضور المؤتمر السعودي األول للنشر العلمي  .11

12.  
االسبوع الوطني السابع للجودة المتزامن مع اليوم العالمي للجودة ، والذي 

 يقيمه المجلس السعودي للجودة
 ورقة عمل

 

2014 

 

13.  
المقامة ندوة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة العاملة بمنطقة عسير ، 

 بالغرفة التجارية
 2015 ورقة عمل

 1435 ادارة جلسة يوم البحث العلمي العاشر لعمادة البحث العلمي  .14

15.  
اللقاء التنسيقي السابع للمكتب التنفيذي للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي آفاق 

 بجامعة الدمام
 2015 حضور

16.  
جودة التعليم العالي والذي فعاليات المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان 

 عقد في رحاب جامعه الشارقة دوله االمارات العربية المتحدة
 2015 حضور

 2015 حضور المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير بجامعة االميرة نورة  .17

18.  

ندوة )بين الحزم واالمل( المقامة في النادي االدبي المشاركة بتقديم ورقة عمل 

اهج التربوية في تعزيز االنتماء الوطني( مقدمة )المنتدى بعنوان:)دور المن

 هـ.23/7/1436الثقافي النسائي(  بمدينة أبها يوم الثالثاء الموافق 

 2015 ورقة عمل

19.  
الملتقى التعريفي النسائي الثامن للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات 

 )نبراس(
 2016 حضور

 2016 ورقة عمل بنادي أبها االدبيندوة مالمح الوحدة الوطنية   .20

 2016 ورقة عمل ندوة الجودة والتميز التي اقامتها وكالة الجامعة للتطوير والجودة  .21

22.  
المؤتمر الدولي الثاني "االعالم واالرهاب: الوسائل واالستراتيجيات". بجامعة 

 المالك خالد
 2016 ورقة عمل

 2017 ورقة عمل العربية السعودية بجامعة الملك خالدالمستقبلية للمملكة  2030ندوة رؤية   .23

24.  Imex Frankfurt 2017 

حضور ورش 

 العمل

  المعرضو

2017 

25.  
حضور لقاء  لعرض ومناقشة النسخة المطورة من معايير االعتماد المؤسسي 

 والبرامجي الصادرة من مركز تقويم التعليم بالرياض
 2018 حضور ومشاركة

 المؤتمرات والملتقيات والندوات



 د. حصة محمد عامر آل ملوذ
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 .1434بالجامعةاالعتماد األكاديمي  وفي لجنة التقويم المؤسسي عضو     04

 .1435 -1434ة لعامي في الجمعية البيئية السعوديعضو     05

 .1434 أبهافي اللجنة التنظيمية لجائزة عضو     06

 .أبهاب اللجنة النسائية بالنادي االدبي فيعضو     07

 . في جمعيه الجنوب الخيرية متطوعةعضو     08

   في لجنة تخطيط المناهج بالقسم.عضو     09
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قسم  –في لجنة المقابالت لتعيين المعيدات والمحاضرات واعضاء هيئة التدريس بكلية التربية عضو  11

 التدريس(.المناهج وطرق  –رياض االطفال  –)علم النفس 

 .1434للعام  الجودة واالعتماد االكاديمي الجامعة لضمانفي لجنه عضو   12

 .1436للعام  عضو في لجنه تطوير شعار الجامعة 13

 من عام للعام الجامعي والجودة األكاديميوالبرامج بعمادة التطوير  فحص الخطط في لجنهعضو  14

 .هـ1438 -1435

 العربي للتنمية المستدامة والبيئة.في االتحاد عضو   15

 .في المجلس السعودي للجودة عضو  16

 المركز االيوائي لرعاية المعاقين. رعاية في لجنةعضو  17

 .واسرهم والمفرج عنهم في لجنة تراحم لرعاية السجناء عضو 18

 .1439-1438عسير التعليمي للعام  في مجلس منطقة عضو 19

 حتى االن. -1438منعضو في اللجنة الدائمة لمراجعة الخطط والمناهج بجامعة الملك خالد   20
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 العام البند م. 

1.  
خالد الفيصل للمشاركة في انجاح فعاليات  االمير شهادة شكر من صاحب السمو الملكي

 للتعليم العالي أبهاجائزة 
 هـ1425-1426

2.  
والتربية للمشاركة الفاعلة في احياء االحتفال  اآلدابشهادة شكر من عميدة كليتي 

 بالجنادرية
 هـ1423

3.  
لى حفل تخريج والتربية في انجاح واالشراف ع اآلدابشهادة شكر من عميدة كليتي 

 الطالبات 
 هـ1432-1433

4.  
والتربية على الجهود المبذولة خالل  اآلدابشهادة شكر وتقدير من سعادة عميدة كليتي 

 التربية والمناهجرئاسة قسم اصول 
 هـ1432-1433

5.  
شهادة شكر وتقدير من عمادة التعلم االلكتروني على الجهود المبذولة في نشر ثقافة 

 التعلم االلكتروني في مدارس وزارة التربية والتعليم
 هـ1434-1435

6.  
شهادة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي االمير فيصل بن خالد على الجهود 

 (. أبهاالمبذولة في اعمال )جائزة 
 هـ13-1-1434

7.  
 وتوظيفهوالتربية على تفعيل مقرر التربية البيئية  اآلدابشهادة شكر من عميدة كليتي 

 في المناشط الحيوية بالكلية
 هـ28-1-1434

8.  
رئيس مجلس ادارة النادي االدبي للمشاركة والتعاون مع النادي االدبي  شهادة شكر من 

 ( لليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية.84في االحتفاء بالذكرى )
 هـ1435

9.  
والتربية لتقديم اللقاء التعريفي بنظام ادارة  اآلدابشهادة شكر وتقدير من عميدة كلية 

 مجمع بني مازن .لجامعة الملك خالد في  b) (Bم التعل
 هـ1435

10.  
 b  Bوالتربية على اقامة اللقاء التعريفي بنظام اآلدابشهادة شكر من عميدة كلية 

 لجامعة الملك خالد في متوسطة وثانوية ال سرحان 
 هـ1436

11.  
شهادة شكر من ادارة متوسطة وثانوية بني مازن على اقامة اللقاء التعريفي لنشر ثقافة 

 الجودة
 هـ1435

12.  

لمشاركة في تحكيم ومتابعة ل ة عسيرشهادة شكر وتقدير من مدير عام التعليم بمنطق

األبحاث العلمية لطالبات التعليم العام بدعوة من إدارة نشاط الطالبات بمنطقة عسير 

 -1436لمشاركة الطالبات بالمؤتمر العلمي التنافسي للبحث العلمي بالرياض لعام

 هـ.1437

 هـ1437

 هـ 1436 بتحكيم عدد من االبحاث المقدمة للكرسي. ل لألبحاثشكر من رئيس كرسي الملك خالد   .13

14.  

الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي المعلم وعصر  فيلمشاركة )كمنسقة للقاعة النسائية( 

الفرص والتحديات تحت شعار )معلم متجدد لعالم متغير(  تنظيم كلية التربية  المعرفة:

 . أبهاالمنعقد بقصر  أبهاالملك خالد ببجامعة 

 هـ1438

15.  
 ى المشاركة بورقة عمل في برنامجشكر من ادارة التربية والتعليم بمنطقة عسير عل

 فكر الطالب. االعالم الرقمي على  تأثير
 هـ1439

16.  
للجودة وتحسين االداء على تقديم ورشة عمل بالمركز   شكر من مركز االمير مشاري

 بعنوان )الجودة بين التنظير والتطبيق(.
 هـ1439

17.  
خطاب شكر من عميد التطوير والجودة لتقديم ورشة عمل بعنوان ) نحو االعتماد( 

  لمسؤوالت الجودة بجامعة الملك خالد
 هـ1439

18.  
للمشاركة بورقة عمل بعنوان )مخرجات خطاب شكر من مدير ادارة تعليم منطقة عسير 

 التعلم ومهارات القرن الحادي والعشرين(
 هـ1439

19.  
شهادة شكر من عميد التطوير والجودة على تقديم برنامج تدريبي بعنوان بناء وتطوير 

 الخطط والبرامج االكاديمية لمسؤوالت الجودة بالجامعة
 هـ1439

20.  
للتطوير والجودة للمساهمة في انجاح برنامج قيادة من سعادة وكيل الجامعة خطاب شكر 

 التحوالت االستراتيجية والمقام ضمن برامج مركز اعداد القادة االداريين
 هـ1439

 األعمال التطوعية وخطابات الشكر
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21.  

خطاب شكر من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية لمراجعة عدد من الخطط 

اللجنة الدائمة لمراجعة جودة البرامج  اعمالوالبرامج في الجامعة والمساهمة في انجاح 

 والخطط 

 هـ1439

 


