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 السرية الذاتية 
 انتصار سليمان السحيباين 

 261002  .ص.ب
 الرايض   11342

 ealsuhaibani@hotmail.comالربيد االلكرتوين  
 0504474839هاتف  

 الشهادات العلمية : 
. جامووويف  خلريويفختصووع للو  ورا وويف    . قسو  للوو  اايوران بتقودير تتووا دكتوررا  الللسوليف ا الولوور      2007   

 امللك سورد.الرايض. اململكيف الوربييف السوردييف  
 

. جامووويف  خلريوويفدرجوويف املاجسووتا ا الولوور  بتقوودير تتووا  . قسوو  للوو  اايووران ختصووع للوو  ورا وويف      2002
 امللك سورد.الرايض . اململكيف الوربييف السوردييف 

 

لبوود الوزيووز  تتووا  . قسوو  للوو  اايووران. جامووويف امللووك  درجوويف البكووالرريع ا للوو  اايووران  بتقوودير    1992
 . اململكيف الوربييف السوردييف جد .
 

   ICDLااصرل للى الرخصيف الدولييف لقيادة اااسب اآليل    2008أغسطع   26
 

رخصيف الدورة الترلرييف اإللكرتونييف ا أمن املولرموا.. لموادة التوواما. االلكرتونيويف و    2012يرنير  27
 لتواون مع مركز التميز ألمن املولرما. . جامويف امللك سورد . الرايض   االتصاال. اب

 اجلوائز : 
 3  لاخرتالوا.    السوابع والالا ورن   اللر  ابمليدالييف الذهبييف ا مورض جنيوف الودويل 2009ابريل

 ا جمال االخرتالا. الطبييف لن اخرتاع : صابغ تبادال. الكرومتيدا. الشقيقيف.
 4    املنظموويف الكرريوويف لاسووتالمار والت ووارة ائزة  اللوور   وو   2009موواير Korean International 

Traders Association (KITA) اخرتاع : صابغ تبادال. الكرومتيدا. الشقيقيف. لن 
 4    املخرتلووا.الكورر  الوودويل للنسوا    اللور  ابمليداليوويف الل وييف ا املووورض    2009موايرKorea 

International Women's Invention Exposition 2009 (KIWIE 2009)   : لون اخورتاع
 صابغ تبادال. الكرومتيدا. الشقيقيف.

 29    2010اليرنسكر    –الزماليف الوربييف لربانمج  لررايل  ااصرل للى     2010سبتمرب   
2010 L’Oréal‐UNESCO Pan Arab Regional Fellowships 
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 2011        االن ما   للمرسرليف الواملييف  Who's Who in the World 
 6  اللر   ائزة برا ة االخرتاع وميدالييف اجلموييف السوردييف لولر  ااياة ا اللقا   2012مارس

   .لل موييف بونران : اقتصاداي. البيئيف واملرارد الطبيوييف . جامويف جا ان والوشرين  السابع  

 4  لررا يف ة منظميف فينرس الدولييف للمرأة املتميزة ابلولر  بتخصع لل  االلر   ائز  2017مارس
 .تشاين . اهلند.

 :  املنح
 1999     منحوويف موون بووورانمج الدراسووا. الوليوووا موون مدينووويف امللووك لبووود الوزيووز للولووور  والتقنيوويف لووودل

   022 -  8 -حبث : دراسا. ا الررا يف اخللرييف للى خااي حساسيف لإلشواع. برق   اط
 27    البحوووث    منحووويف مووون بووورانمج مووون  أل وووا  هيئووويف التووودريع اجلووودد مووون لموووادة  2009يرنيووور

الولمووج جامووويف امللووك سووورد لوودل  حبووث : فحووع الويوورب الكرومرسوورمييف بوو  بووو  الومووال ا  
   NFG-11-30ميا  اآلابر اجلرفييف . برق   

 2011  منحيف من برانمج املن  التطبيقييف من مدينيف امللك لبد الوزيز للولر  والتقنييف لدل  حبث
. الوميق لدى مرضى من السوردي  األقاربحتليل الطلرة الررا ييف الحنال البشرة اللقالج : 

   0150-10-ط   -برق  .
 2011  منحيف من برانمج املن  التطبيقييف من مدينيف امللك لبد الوزيز للولر  والتقنييف لدل  حبث

 -. برق  .املرضى السوردي  لدى IgMتا ميف فرط األجسا  امل ادة ملحتليل الطلرة الررا ييف : 
   0304-11-ط  

 2011 برانمج املن  األساسييف من مدينيف امللك لبد الوزيز للولر  والتقنييف لدل  حبث  منحيف من
أت ا األسربين للى السمييف الررا ييف وتشرها. اايراان. املنرييف قبل وبود التوري  لإلشواع : 

   0576-11-ط    -. برق  أاملؤين ا ذكرر اللئران 
 2012  لبد الوزيز للولر  والتقنييف لدل  حبث منحيف من برانمج املن  األساسييف من مدينيف امللك

.  أت ا مادة البيسلينرل أ للى السمييف الررا ييف و تشرها. اايراان. املنرييف ا ذكرر اللئران : 
   0192-36-ط    -برق  أ

 2012 برانمج يب ايه أ  سستيمز السوردييف ابلتواون مع اجمللع الالقاا الربيطاين  نحيفم
تقدير التأ ا االشوالج للى لدل  دراسيف:  2012يف لوا  الصيلي الحباث ما بود الدكترراة

 مرسرما. البشرييف ا وكاليف ااماييف البشرييف الربيطانييف. اململكيف املتحدة  و الكر 
 19 لمادة البحث الولمج جامويف  اجملمرلا. البحالييف الدولييف منمنحيف برانمج  2014 ماير

 IRG14-05امللك سورد. برق  
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  من مدينيف امللك لبد  اخلطيف الرطنييف للولر  والتكنرلرجيامج منحيف من بران  2014سبتمرب
املتكامليف إلدارة  اآلفا. الزرالييف براسطيف   يفالسرتاتي ياحتقيق الوزيز للولر  والتقنييف لدل  حبث : 

 الوربييف  اململكيف   ا  ااشرييف التحليل اجلزيئج ملقاوميف بو  االفا. الزرالييف للمبيدا. 
 AGR2094-02-14  .  برق     السوردييف

 2015  املركز . املرحليف األوىل -برانمج رائدا. التول  االلكرتوين ا اجلاموا. السوردييفمنحيف
 و ارة التولي  الوايل.   الرطين للتول  االلكرتوين والتولي  لن بود

 راءة اخرتاع ب

يف صابغ تبادال. الكرومتيدا. الشقيقلن االخرتاع  2737برا ة اخرتاع رق   2011سبتمرب  13
SCE Staining   .من مدينيف امللك لبد الوزيز للولر  والتقنييف. اململكيف الوربييف السوردييف 

 : الدورات التدريبية 
 خارجية   تدريبية  دورات  .  1

 6-17  ح رر الربانمج التدرييب : التدريع ا التولي  الوايل . جامويف كلييف لندن  2009يرلير
 . اململكيف املتحدة

 28  ح رر الربانمج التدرييب : الررا يف اخللرييف الطبييف. اجلموييف  2011سبتمرب  3 –اغسطع
 األوربييف للررا يف اخللرييف . جرلدارين كاسيل. ايطاليا  

 13  ح رر الربانمج التدرييب : اجلامويف الواملييف للولر  النروييف ا  2012يرنير  1 –ماير
 ارة  الولر  والتقنييف الكررييف. تقنيا. االشواع . الركاليف الدولييف للطاقيف الذرييف ابلتواون مع و 

 دجيرن. كرراي اجلنربييف 
 16-20  ح رر الربانمج التدرييب : التميز ا التول  والتولي . جامويف جنرب  2014يرلير

 فلرريدا. الرالاي. املتحدة االمريكييف .

 16-19 مهارا. التراصل و التلاوض للقيادا.  ح رر الربانمج التدرييب :  2016 سبتمرب
 .املانيا  .ليمان .  للبيرلرجيا اجلزيئييف   األوربييفاملنظميف  .  هالنسائي

 داخلية   تدريبية  دورات.  2
 2 – 3  ح رر الربانمج التدرييب : أخاقيا. البحث الولمج . كلييف الطب .   2009نرفمرب

 جامويف امللك سورد بن لبد الوزيز للولر  الصحييف . الرايض 
 االتصاالت دورات عمادة التعامالت االلكرتونية و .  3

 7    ح رر برانمج: حتديث مراقع أل ا  هيئيف التدريع متقد   2009أكتربر 
 2013   ح رر جممرليف دورا. السلسيف الترلييف بتقنيا. الشبكا. االجتمالييف 
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 اساسيا. الينكد إن
 اساسيا. التريرت

 توزيز رؤييف استخدا  الليسبرك ابلوملييف التوليمييف والبحالييف 
 راساسيا. اليرتيرب و الليم

 اساسيا. اللليكر و البنرتيست
 البلرقينق و الرردبريع

  دورات عمادة تطوير املهارات جبامعة امللك سعود.  4
 مج أعضاء هيئة التدريسابر   أ.

 13-15    هتيئيف وألداد أل ا  هيئيف التدريع اجلدد             2008أكتربر.  
 23–  24    مهارا. إدارة الرقت        2008ديسمرب.  
 3-  5    جتهيز البياان. اإلحصائييف ابستخدا                 2009ينايرSPSS.   
 6-7    أدا  األستاذ اجلاموج ا لامل مت دد                 2009يناير.  
 17-  19    االختبارا. اإلحصائييف البارمرتييف ابستخدا               2009ينايرSPSS.   
 24-25    إدارة الواقا. الشخصييف           2009يناير. 

 15-16    بنا  االختبارا. التحصيلييف.           2009ابريل 
 27-28    مسالدة الطاب للى التلكا الناقد          2012اكتربر. 
 16-17    ادارة اللصرل اللواليف والتوامل مع الطالب        2012ديسمرب. 
 25-26    اخلرائط الذهنييف تطبيقا. للى التدريع اجلاموج          2013فرباير.  
 6-7       النشر الولمج ا الدوراي. الوامليه            2013ابريل.  
 9    موايا اهليئيف الرطنييف                 2013سبتمربNCAAA  ا التدريع. 
 15-19    استشارة النظرا  ا التدريع اجلاموج        2013سبتمرب.  
 30    برجميا. كتابيف وتبريب املراجع الولمييف              2013سبتمرب. 
 20  اسيا. التول  املبين للى الرباه اس              2013  نرفمرب. 
 12    اساسيا. التواون الدويل ا االحباث              2014مارس. 
 2-3    االحباث النرلييف             2014ابريل.  
 2    اللصرل االفرتاضييف               2014سبتمرب. 
 7    مهارا. البحث ا مصادر املولرما. االلكرتونييف             2014سبتمرب. 
 11  استخدا  ادوا. قرقل ا التولي            2014تمرب  سب. 
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 21-22    اساسيا. نظا  ادارة التول  االلكرتوين     2014سبتمرب.  
 15-16    تقدمي البحرث وامللصقا. ابملؤمترا.       2014اكتربر.   
 21    ادارة فصرل التمارين واملوامل             2014اكتربر.   
 12  مهنيف التدريع اجلاموجاخاقيا            2014  نرفمرب ..  
 18    إلداد دراسا. اجلدوى املالييف للمشاريع البحالييف           2014نرفمرب.   
 3      اساسيا. التول  املبين للى اخلدميف             2015فرباير. 
 22     الداد فلسليف التدريع            2015فرباير.  

 1ييفتنمييف االبداع ا البيئيف التوليم     2015ماير    4-مارس . 
 4     مصادر التولي  امللترحيف للتدريع اجلاموج              2015ماير.  
 5     االلواب الرقمييف ا التدريع اجلاموج              2015ماير.  
 6     التولي  املختلط ا التولي  اجلاموج              2015ماير.  
 7     الشاشيف والبث ا التولي  اجلاموج               2015ماير.  
 8     تطبيقا. اجلراال. الذكييف ا التولي  اجلاموج               2015ماير.  

 30    التولي  القائ  للى املشاريع.          2015اغسطع 

 2    املبادئ السبويف للتميز ا التدريع.              2015سبتمرب 

 3    التولي  املبين للى املخرجا..             2015سبتمرب 

 8    االجتمالييف.  يفياملسؤول          2015سبتمرب 

 22    فن كتابيف الترصيا. االكادميييف.        2015اكتربر 

 9     التول  ابستخدا  اسرتاتي ييف الوصف الذهين.        2015نرفمرب 

 21    21الرؤييف الواميف و التطبيق لطرق التدريع ملشاركيف املتول  ابلقرن         2015ديسمرب. 

 28      مهارا. ااديث و االلقا        2016فرباير      .  

 22     التدريع املتمايز.      2016مارس 

 21  مهارا. االتصال اللوال مع ذو  االحتياجا. اخلاصيف.     2016   ابريل 

 26  -27  اإلسوافا. األولييف و الساميف.   2016   ابريل 

 20     التوليمييف.  يفالتولي  النشط ولاقته ابلبيئ   2016نرفمرب 

 7-8  أتليف ونشر الكتب   2016   ديسمرب. 

 3       الولر  املورفييف.دروس من    2018سبتمرب 

 4     تصمي  وتقدمي وتقيي  املقرر الدراسج.   2018سبتمرب 
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 5     التول  النشط و التلالل   2018سبتمرب. 

 6     حتس  حتليز الطاب  2018سبتمرب. 

 27    التقرمي البديل.   2018سبتمرب 

 8     التخزين السحايب.   2018اكتربر 

 9     الواملييف ا التولي  املستمر.االجتاها   2018اكتربر . 

 28     خدما. اجمللع الولمج لو ر هيئيف التدريع.   2018نرفمرب 

 3-4     نظا  التحس  املستمر ) كايزن (.   2018ديسمرب 

 5     الرسر  املولرماتييف ) انلرجرافيك (.   2018ديسمرب 

 3   القيادة االكادميييف  .أساسيا  2019    يناير.  
 24    الرقمييف.  اإللامييفما.  إدارة اا   2019يناير 

 24  التدريب لآلدا  املالايل   2019  فرباير. 
 25    قيادة التغيا ابملنظما.   2019فرباير. 

 21  تصمي  اللرص التطرلييف و إدارة املتطرل    2019  مارس. 
 30  بيئيف النشر الولمج ااديث     2019  ابريل. 

 هيئة التدريس اجلدد  برانمج أعضاءب.  
 15  –  16    ا. التحصيلييف بنا  االختبار     2009ابريل 
 9-11    مهارا. تقرمي أدا  الطاب       2009نرفمرب 
 15-17    التدريع اللوال   را.مها    2009نرفمرب 
 9    التدريع املصغر               2010يناير 
 20-21    بنا  املقرر الدراسج اجلاموج     2010مارس 
  و اإلدارية  األكادميية  تبرامج القياداج.  
 30  التلكا اإلبدالج وحتريل األفكار إىل ألمالمهارا  2010ديسمرب1-نرفمرب . 
 4-  5    واالختيار   إجرا  املقابا.  يف ا االستقطاب واالجتاها. ااديال        2010ديسمرب

 والتوي 
 3-  5    فن التوامل مع شكاو  والرتاضا. الوما             2011يناير 
 2-3  بنا  وإدارة فرق الومل           2012  اكتربر 
 19-20  ادارة االجتمالا. اللالليف        2012  نرفمرب 
 8-9     ج  تول  التلكا االسرتتي          2012ديسمرب 
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 1-2    افاق جديدة للقيادة اإلبداليه            2013ابريل 

 9-10    إدارة املورفيف و تطبيقاهتا ا التولي  الوايل      2017اكتربر 
 عوديةرائدات التعلم االلكرتوين يف اجلامعات السد. برانمج  

 .جملع التولي  لن بود  برانمج    دوراOLC  الرالاي. املتحدة االمريكييف  : 
 . مبادئ التولي  لن بود           2015مارس    8-12

 .مهارا. التولي  اخلليط       2015يرنير  13  -ماير17
  التميز ا التولي  لن بود .             2015سطع  غا

 27 ب اخلارجج ا تطبيقا. التولي   ح رر برانمج التدري 2015اغسطع  16 -ريرلي
 املتحدة االمريكييف.. ايرف . الرالاي.  اااللكرتوين. جامويف والييف كاليلررني

 14  استخدا  االدوا. و التقنييف لدمج املتولم  ا التولي  لن بود.  2015اغسطع 
 المريكييف.لرس اجنلع. الرالاي. املتحدة ا  االمريكييف.مؤسسيف موايا اجلردة ابلتولي  االلكرتوين  

 13  تولي  تطبيق موايا اجلردة. مؤسسيف موايا اجلردة ابل  2015اكتربر   2 –سبتمرب
 االلكرتوين االمريكييف. الرالاي. املتحدة االمريكييف.

 14 – 16   ح رر املؤمتر الدويل اااد  والوشرون جمللع التول  لن بود.   2015اكتربر
 اورالندو. الرالاي. املتحدة االمريكييف.

 العمل:  رشو 
 ورش عمل خارجية.  1

 23-27  سباك . اوباجاجل . ح رر ورشيف لمل: مر. اخلااي . جامويف ان 2013يناير
 النمسا 

 ورش عمل داخلية .  2
 6-8  ح رر ورشيف لمل ) مقدميف ا أساسيا. البيرلرجيا اجلزيئييف (.   1999مارس

 مستشلى امللك فيصل التخصصج ومركز األحباث.الرايض 
 23-25 ح رر ورشيف لمل ) التورف للى اجلينا. (. مستشلى امللك  1999غسطع أ

  .حباث. الرايضفيصل التخصصج ومركز األ
 28-29    ح وورر ورشويف لموول أحبوواث النوانر ا اجلاموووا. : الطريوق حنوور حتقيووق     2007أكتوربر

 رؤييف خاد  اارم  الشريل  . جامويف امللك سورد . الرايض. 
 16  الررشيف األوىل  لتحليل سرا. اخلاصيف أبل ا  هيئيف التدريع املشاركيف ا  2008مارس 

 امللك سورد للخطيف اإلسرتاتي ييف جلامويف  
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 15  ح رر ورشيف لمل : أمهييف مرقع التقنييف اايرييف االلكرتوين. حاضنيف ابدر   2010ابريل
 للتقنييف اايرييف. مدينيف امللك فهد الطبييف. الرايض

 26  طيف اإلسرتاتي ييف لكلييف الدراسا. التطبيقييف وخدميف ح رر ورشيف لمل : اخل 2010اكتربر
  اجملتمع . جامويف امللك سورد. الرايض

 30-31  ح رر ورشيف لمل : إسرتاتي ييف الن اح ا كتابيف املقرتحا. البحالييف   2010أكتربر
 . مدينيف امللك لبدالوزيز للولر  والتقنييف و جامويف امللك لبدهللا للولر  والتقنييف . الرايض

 8 ح رر ورشيف لمل : تطبيق موايا اهليئيف الرطنييف للتقرمي وااللتماد األكادميج   2011ر يناي
 كليا. الدراسا. التطبيقييف وخدميف اجملتمع . جامويف امللك سورد. الرايضا  

 27  مدينيف ااييف  نظا  أخاقيا. البحث للى املخلرقا.ح رر ورشيف لمل :  2011ابريل .
 يف . الرايض  امللك لبدالوزيز للولر  والتقني

 7  ئيف حقرق املشاركيف ا ورشيف لمل : حقرق اإلنسان الراقع واملأمرل . هي 2011يرنير
 اإلنسان. الرايض 

 17  املشاركيف ا ورشيف لمل : شركا  التميز ا التول  والتولي . وكاليف اجلامويف  2011أكتربر
 للشؤون التوليمييف واألكادميييف. جامويف امللك سورد. الرايض

 11  املشاركيف ا ورشيف لمل : الداد الدراسيف الذاتييف حسب موايا جملع التولي    2012مارس
 . لمادة اجلردة . جامويف امللك سورد . الرايض   COEاملهين  

 1– 2  املشاركيف ا ورشيف لمل : االجتاها. اادياليف ا تطرير الدراسا. الوليا  2012ماير
 وليا . جامويف امللك سورد . الرايض  الت ربيف االمريكييف واألوربييف. لمادة الدراسا. ال

 1  ادياليف ا بنا  وتطرير االختبارا..  ح رر ورشيف لمل : استخدا  النظرييف ا 2012ديسمرب
 للقياس والتقرمي . الرايض    املركز الرطين

 2  ح رر ورشيف لمل : اجرا  دراسا. احملاكاة ابستخدا  لغيف  2012ديسمربR  . ابلربجميف
 والتقرمي . الرايض  املركز الرطين للقياس  

 2  الرطين  زرقمج. املركح رر ورشيف لمل : قيادة التحرل املؤسسج ا الوصر ال 2013فرباير
 للتول  االلكرتوين والتول  لن بود و ارة التولي  الوايل. الرايض 

 3  الرطين للتول  االلكرتوين  زح رر ورشيف لمل : تريرت برابيف للتول  . املرك 2013فرباير
 لن بود و ارة التولي  الوايل. الرايض والتول   

 4  طاب ا التولي  االلكرتوين ب  الراقع  ح رر ورشيف لمل : توزيز مشاركيف ال 2013فرباير
 الرطين للتول  االلكرتوين والتول  لن بود و ارة التولي  الوايل. الرايض  زل . املركواملأمر 
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 5  الولمج  امويف امللك سورد. ح رر ورشيف لمل : تطرير منظرميف البحث  2013فرباير
 وكاليف اجلاموه للدراسا. الوليا والبحث الولمج. الرايض

 11 ح رر ورشيف لمل : كلييف اجملتمع طريقك اىل سرق الومل. كلييف اجملتمع.  2013ر ربايف
 . الرايضنجامويف األما  نرر  بنت لبد الرمح

 12  ا  منحين التولي . جامويف ح رر ورشيف لمل : التغذيه الراجع ودورها إبمت  2013فرباير
 امللك سورد. الرايض

 13  يف ؤييف إدارييف جديدة لألقسا  النسائيه دالمح رر ورشيف لمل : صياغيف ر  2013فرباير
للخطيف السرتاتي يه لل امويف. مركز الدراسا. اجلاموييف للبنا. بوليشيف. جامويف امللك سورد. 

 الرايض
 2  ولر  والتقنييف واالبتكار : حنر خمرجا. ح رر ورشيف لمل : اخلطيف الرطنييف لل 2013مارس

رد ابلتواون مع مدينيف امللك لبد الوزيز للولر  متميزة ملشرولا. اخلطيف الرطنييف. جامويف امللك سو
 والتقنييف . الرايض

 12  ح رر ورشيف لمل : التميز ا البرتوكماواي.: رؤييف حملييف و لاملييف. كلييف  2014فرباير
 الرايضاهلندسيف ا جامويف امللك سورد.  

 14  ف : كيف يالقيفاجلماهايح رر ورشيف لمل : االتصال الولمج ا الصحافيف  2014ابريل
 اجملتمع للميا . مركز حبرث اقسا  الولر  والدراسا. الطبييف. جامويف امللك سورد. الباحال 
 الرايض

 21  ح رر ورشيف لمل : امللصقا. الولمييف: التخطيط الناج  للمؤمترا.   2014ابريل
 ييف. مركز حبرث اقسا  الولر  والدراسا. الطبييف. جامويف امللك سورد. الرايضاالكادمي

 30  لمل : حتديد االحتياجا. التدريبيه ألل ا  هيئيف التدريع ح رر ورشيف  2015ابريل
 . لمادة تطرير املهارا.. جامويف امللك سورد. الرايض1437  -1436   للوا

 20 لولمييف الدولييف ا جردة البحث دور الشراكيف اح رر ورشيف لمل :  2017 سبتمرب
 .. جامويف امللك سورد. الرايضالبحث الولمج. لمادة  الولمج  

 12 الشراكيف ب  اجلامويف و قطاع صناليف االلمال اللرص ح رر ورشيف لمل :  2018 فرباير
 .. جامويف امللك سورد. الرايضو التحداي.

 6 موهد . يز النشر الولمجامهييف برا ا. االخرتاع ا توز ح رر ورشيف لمل :  2018 مارس
 .. جامويف امللك سورد. الرايضرايدة االلمال

 12 وحدة . االرشاد االكادميج ) ملاهي  و مهارا. (لمل :  ورشيف ح رر 2018 سبتمرب
 .. جامويف امللك سورد. الرايضاالكادميج . كلييف الولر     االرشاد
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 28 جماال. البحث ب  جامويف امللك سورد و الشركيف  ح رر ورشيف لمل :  2019 مارس
. جامويف امللك جلمادة الدراسا. الوليا و البحث الولم. سابك األساسييفالسوردييف للصنالا. 

 سورد. الرايض.
  وزارة التعليم العايل مركز القيادة االكادميية.  3

 أ. الويبينار:
   دروس موووون جامووووويف بوووورردو . الوووودكترر مووووارتن    النتووووائج  ويبنووووار: قيووووادة موووون اجوووول    2013موووواير

  .جيسكج رئيع جامويف برردو
 10  انئووب    ابتريووك فاريوولترر  . الوودكلظيموويف لتغيووا التولووي  الوووايل  أفكووار  ويبنووار:    2015  مووارس

 للشؤون االكادميييف . ها اليرئيع جامويف 

 28  الدكترر جر يف ويبينار بونران: التولي  الوايل ا لصر الذكا  الصنالج.  2018مارس
 لرن رئيع جامويف نررث ايسرتن االمريكييف.

 ب. ورش العمل : 
 8       ال غرطمل : ادارة  ح رر ورشيف ل  2013ديسمرب  
 12    ادارة الصرالا.   ح رر ورشيف لمل :  2013ديسمرب 
 7-8     ح رر ورشيف لمل : تطرير االجندة البحالييف لألقسا  االكادميييف    2014ماير 
 5     ح رر ورشيف لمل : ادارة التغا   2015ابريل 
 6    ح رر ورشيف لمل : اإلدارة االجيابييف  2015ابريل 

 واحمللية:  املشاركات العلمية الدولية 
 5-7    يل األول للتشووريع البيئووج بررقوويف لموول بونووران:  ا املووؤمتر الوووريب الوودو   املشوواركيف  2008يرليوور

التشووريوا. البيئيوويف واملقوواييع اخللريوويف الررا يوويف للتلوورث اإلشوووالج. الرصسوويف الواموويف لألرصوواد ومحايوويف  
  .البيئييف . الرايض

 3-  5    بوودول    اسووتخداما. السوولمييف للتقنيوويف النرويوويفاملشوواركيف ا النوودوة الوامليوويف ل  2008نوورفمرب
لموول بونووران: املقوواييع البيرحيريوويف لل رلووا. اإلشوووالييف املوتموودة  جملووع التووواون اخللي ووج  بررقوويف  

 .للى الطرق الررا ييف اخللرييف. جامويف امللك لبد الوزيز  . جدة
 27-29    لووا. املنخل وويف  املشوواركيف ا اللقووا  الوودويل السووابع للتووأ ا اايوور  لل ر   2008نوورفمرب

كم  موون أشووويف جامووا احملد وويف لتبووادل  يف بونووران: الوودور الرقووائج ملركووب الكوور موون اإلشووواع بررقوويف حباليوو 
  .الكرومتيدا. الشقيقيف ا خااي الد  الليملاوييف ا اإلنسان. لشبرنيف . الربتغال
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 13-16    املشوووواركيف ا املووووؤمتر الوووووريب التاسووووع لاسووووتخداما. السوووولمييف للطاقوووويف  2008ديسوووومرب  
رسرمييف الناجتيف مون تووري   كركم  ا ااماييف من الويرب الكرومالذرييف بررقيف حبالييف بونران: دور ال

 .اخلااي الد  الليملاوييف ا اإلنسان ألشويف جاما. اهليئيف الوربييف للطاقيف الذرييف . باو. . لبنان 
 11-  13    مووووون اإلشوووووواع  الطبيووووويف واامايووووويف     املشووووواركيف ا املوووووؤمتر الووووودويل للليوووووزاي  2009فربايووووور

بونوووران:  ايدة ااساسوووييف اإلشووووالييف  دارة اجللسووويف السوووابويف و ورقووويف حباليووويف  والبيرلرجيوووا اإلشووووالييف إب
 خلااي الليلييف املزروليف من مرضى سرطان الغدة الدرقييف.  جايبرر . اهلند 

 22  –  25    املشوووواركيف ا املووووؤمتر الوووودويل الالالووووث لإللاقوووويف والتأهيوووول بررقوووويف لموووول    2009مووووارس
اث اإللاقوويف .  اث اإللاقوويف. مركووز األمووا سوولمان ألحبوو دور اللحوورص الررا يوويف اخللريوويف ا أحبوو   بونووران:
  .الرايض

 5-  7    املشووووواركيف ا املوووووؤمتر الوووووواملج لصوووووونالا. تقنيووووويف النوووووانر  لصوووووق بونووووووران :     2009ابريووووول
د  جسيما. النانر املغنطيسييف وتطبيقاهتا ا الترصيل الودقيق لوواا السورطان. جاموويف امللوك سوور 

 ..الرايض
 7  –  9    والوشوووووورون لولوووووور  اايوووووواة : التقنيوووووويف اايريوووووويف  كيف ا اللقووووووا  الرابووووووع  املشووووووار   2009ابريوووووول

وتطبيقاهتا بررقيف حبالييف بونران : حتليل األنرييف الدقيقيف احملد يف ابإلشواع ا موزارع اخلوااي الليليويف مون  
      .مرضى سرطان الغدة الدرقييف. جامويف طيبيف . املدينيف املنررة

 28- 29  والتكنرلرجيا  ر األول للمرأة الوربييف حرل الولر املشاركيف ا املؤمت 2009سبتمرب
 لصق بونران: اجنا ا. ا أحباث استخدا  املقاييع الررا ييف لتقدير السمييف اإلشوالييف. املؤسسيف  

 .الوربييف للولر  والتكنرلرجيا. ديب. اإلمارا. الوربييف املتحدة
 7  ث بونران: دراسا. ا ببح 2009 املؤمتر الواملج لل ينا. املشاركيف ا 2009ديسمرب

 .ييف  داخل الكائن ااج لألسربتي  . منظميف التقنييف اايرييف الدولييف. فرشان . الص   الررا ييف اخللر 
 8- 12  ببحث   األوريب للقياس اللرد  لألشويف املؤينيفاملشاركيف ا املؤمتر  2010مارس

  .. ا ينا . اليرانن جلرفييفييف لدى بو  الومال ا آابر امليا  افحع الويرب الكرومرسرمبونران:  
 17- 21  املشاركيف ا اللقا  الرابع لشر لل ينر  البشر   ببحث بونران :  2010ماير

  .سلرك بو  طاب اجلاموا. السوردييف  جتا  البنرك اايرييف . مرنبيلييه . فرنسا  
 13- 15  من  ويل التاسع لتأ ا اجلرلا. املنخل يفاملؤمتر الد املشاركيف ا   2010ديسمرب

لدى بو  ببحث بونران : فحع تبادل الكرومرتيدا. الشقيقيف  اإلشواع ا األنظميف اايرييف
    .. برشلران . اسبانيا   الومال ا آابر امليا  اجلرفييف

 16-19  ببحث بونران :  املؤمتر التاسع لشر للطب النرو  الدفالجاملشاركيف ا  2011ماير
 نراة . ميرنخ . أملانيا االحتادييف  ويف اكع بتحليل  نائييف الاملويار  لاست ابيف ألش  شا  املنحىنإن
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 22-26  املشاركيف ا تنظي  وح رر فواليا.  االجتماع الدور  السابع  2011نرفمرب
والوشرون لومادا. وكليا. ومراكز خدميف اجملتمع والتولي  املستمر ابجلاموا. السوردييف.جامويف 

  .ك سورد . الرايضاملل
 27 ببحث املؤمتر الواملج ألحباث اإلشواع والسرطان  املشاركيف ا 2012 مارس 2-فرباير

الويرب الكرومرسرمييف  احملد يف براسطيف اإلشواع ا اخلااي  للى اونستبونران : أت ا التست
   .سريسرا.   جنيف  .الليملاوييف ا اإلنسان 

 11-14  شرتك  ببحث م   السادس لشر لل ينر  البشر املشاركيف ا اللقا 2012مارس
  ا ذكرر اللئران السريسرييف البي اونران : التأ ا الرقائج لألسربين من الويرب الكرومرسرمييف ب

  .جاما. سدين. اسرتاليا  أشويفاحملد يف براسطيف  
 22-25 املشاركيف ا اللقا  السنر  لل موييف االسرتالييف للررا يف البشرييف ببحث  2012 يرلير

ا ذكرر  املنرييف  للحيراان.الويرب الرتكيبييف  سربين من مشرتك بونران : التأ ا الرقائج لأل
 .. اسرتالياكانربااللئران السريسرييف البي ا  احملد يف براسطيف أشويف جاما.  

 24-28 ببحث مشرتك  املؤمتر الدويل لقياس اجلرلا. اايرييف املشاركيف ا  2013 مارس
حتليل الكرومرسرما.  نائييف   يفجاما براسط لإلشواعالست ابيف لل رليف نشا  منحىن ابونران : 
 .هرلندا.  ليدن .  السنرتوما

 14-16 اخللي ج   املستداميفاملنتدى واملورض الدويل للبيئيف املشاركيف ا  2013 ابريل
الرصسيف الواميف ملصلحيف . و التقنيا. البيئييف األكادميييفلن االحباث  ا اجللسيف الالامنيف كمتحدث

  .الرايض.  رصاد ومحاييف البيئيف  اال
 28-29 امللتقى الولمج الالاين : البحث الولمج ب  الرقع واملأمرل املشاركيف ا  2013 ابريل

. بررقيف لمل بونران : التواون الدويل والبحث الولمج.  جامويف األما  نرر  بنت لبد الرمحن 
 .الرايض

 13-16 أت االنرو  الدفالج ببحث بونران :  املؤمتر الوشرين  للطباملشاركيف  2013 ماير 
احملد يف براسطيف اإلشواع ا اخلااي الليملاوييف ا تبادل الكرومتيدا. الشقيقيف تستستاون للى ال

  .املانيا.   ميرنخ .اإلنسان 
 1-5 ببحث  االشوالييف لألحباثوربيه ألاللقا  االربورن لل موييف اا املشاركيف  2013 سبتمرب

لإلشواع الطبيوج ببو   ييف ا اإلنسانا اخلااي الليملاو ت ابيف املتكيليف مشرتك بونران : االس
 .ايرلندا.  دبلن  مناطق اململكيف.
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 29 ا مؤمتر قيادا. التولي  الوايل الدويل : االجتا  اىل الورمليف املشاركيف  2014ماير 1 - ابريل
رد . اجمللع الالقاا . بونران : أت ا التولي  الوايل للى دور املرأة ا اجملتمع السو2014
  .الرالاي. املتحدة االمريكييف  .  مجميا  الربيطاين.

 6-12  الت مع الدويل للشباب الوامل  ابجملال النرو  إبدارة ورشيف املشاركيف ا   2014يرلير
   .اسبانيا.  . بررجع  بونران: هل يقتل االشواع اخلااي   12الومل  

 30  الطبييف   للوالييفا ا ب  االدوييف الصنالييف و الطبيوييفاملشاركيف بندوة املقارنيف   2014سبتمرب
 جييف لإلشواع . مانقاالور . اهلند.ا كلييف سنتالرليش  حاضرة بونران : املقاييع البيرلر 

 16-17  املشاركيف ابملؤمتر الدويل للمرارد املائيه والبيئيف اجلافه السادس ببحث   2014ديسمرب
. جامويف اجلرفييف لدى بو  الومال ا آابر امليا  قيقيفتبادل الكرومتيدا. الشفحع بونران : 

 .امللك سورد. الرايض

 5-7  املشاركيف ابلندوة الولمييف للم سا. ببحث بونران : استخدا  اللحرص  2015ديسمرب
الررا ييف لقياس التأ ر ابإلشواع املؤبن. االكادميييف الدولييف للولر . جامويف امللك لبدهللا للولر  

 والتقنييف.  رل.

 21-25  للطب االشوالج الرابع  الدويل رمؤمتالولمييف للالل نيف بو رييف املشاركيف  2016فرباير 
و حبث بونران : االست ابيف املتكيليف لألشواع ا املنطق ذا. االشواع الطبيوج الوايل ابململكيف 

يا  لدى بو  الومال ا آابر املالوربييف السوردييف . وحبث بونران :  التحليل الررا ج اخللر  
 .رايضخصصج ومركز االحباث. المستشلى امللك فيصل الت  .اجلرفييف

 3 -5  ا مؤمتر قيادا. التولي  الوايل الدويل : االجتا  اىل الورمليف املشاركيف  2016ماير
. اجمللع الالقاا الورامل الالقافييف ابجملتمع السورد  املش ويف للتولي  لن بود . بونران : 2016
   .  نرب افريقياج. كيب اتون   الربيطاين.

 16 الشراكيف مع الصناليف ا ملتقى البحث الولمج  حاضرة بونران : ركيف  املشا 2018 ابريل
 . كلييف الولر  . جامويف امللك سورد. الرايض.و نقل التقنييف و استقطاب الدل 

 : والندوات  املؤمترات حضور 
 9-10    لسووووردييف للمراصووولا.  ح ووورر نووودوة  األغذيووويف املودلووويف ورا يوووا  . اهليئووويف ا  2001نووورفمرب

  .ضالرايواملقاييع .  
 30    طبيوووووه  .    -الومووووول اايووووور  .ح ووووورر املوووووؤمتر السوووووورد  األول ألخاقيوووووا    2001سوووووبتمرب

 .مستشلى القرا. املسلحيف . الرايض
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 25    ح وووورر اللقووووا  الولمووووج مووووع الوووودكتررة فووووايزة اخلووووراا مووووديرة جامووووويف الكريووووت     2003ينوووواير
 .الرايض .جامويف امللك سورد.سابقا. األقسا  األدبييف للطالبا.

 17-19 ح رر مؤمتر  مست دا. األحباث ا الررا يف اإلكلينيكيويف والوتاال.    2003ارس م
  .امليتركرندراي  . مستشلى امللك فيصل التخصصج ومركز األحباث . الرايض

 23     حبوورث اخلووااي اجلذليوويف . نووراحج أخاقيوويف . الل نوويف     حلقوويف نقووا ح وورر      2003مووارس
 .للولر  والتقنييف . الرايض زينيف امللك لبد الوزيييف لألخاقيا. اايرييف والطبييف . مد الرطن

 16-17  ح رر اللقا  الولمج الالاين والوشرون للالوروة املائيويف واألحبواث اايريويف   2003ديسمرب
 .. اجلموييف السوردييف لولر  ااياة . بريد 

 3    لموووووج  للووووودكترر مؤيووووود القرطووووواس .  ح ووووورر حماضووووورة  السووووورنديبييف والتقووووود  الو  2004أكتوووووربر
   .يف السوردييف الكيميائييف . الرايضاجلموي

 15  ح رر  حلقيف نقا  اللحع الررا ج ودالالته. نوراحج أخاقيويف  . الل نويف      2004مارس
 .للولر  والتقنييف . الرايض زالرطنييف لألخاقيا. اايرييف والطبييف . مدينيف امللك لبد الوزي

 29    ضوووورة اسووووتخدا  جهووووا   ح وووورر حما  2004سووووبتمربPCR   كترر لن ووووج يل .وتطبيقاتووووه للوووود  
 .أقسا  الولر  والدراسا. الطبييف . جامويف امللك سورد. الرايض

 8    ح وووورر اللقووووا  مووووع الوووودكترر مالووووك شووووا  حمموووود يرسووووف موووودير موهوووود اإلدارة     2005فربايوووور
د اإلدارة الواموويف .  املوواليز  والوودكترر براجوواابي ترافيوود  اخلبووا االقتصوواد  ا البنووك الوودويل . موهوو 

 .الرايض
 9    املرافقووويف املتنوووررة. الل نووويف الرطنيووويف لألخاقيوووا. اايريووويف    حلقووويف نقوووا ح ووورر      2006موووارس

 .للولر  والتقنييف . الرايض  زوالطبييف . مدينيف امللك لبد الوزي
 10-11    ح وورر املووؤمتر السووورد  الالالووث للولوور . كليوويف الولوور  . جامووويف امللووك    2007مووارس

   .ايض الر  سورد .
 20    أخاقيووويف . الل نووويف الرطنيووويف    جقوووا   البنووورك اايريووويف . نوووراحح ووورر حلقووويف ن   2008فربايووور

 .للولر  والتقنييف . الرايض زلألخاقيا. اايرييف والطبييف . مدينيف امللك لبد الوزي
 7-  10    ح ووووورر موووووؤمتر املقووووواييع اايريووووويف لإلشوووووواع. كليووووويف دارمتووووورث الطبيووووويف    2008سوووووبتمرب

 .يف ر هامشا.الرالاي. املتحدة األمريكي.هانرفر.والييف ني
 24 – 25  ح رر اللقا  الدويل لنقل التقنييف وإدارة االبتكارا. وبرا ة االخورتاع   2008نرفمرب

 .. جامويف امللك سورد . الرايض 
 16-18    ح ووورر املوووؤمتر الووودويل األول للتقنيووويف اايريووويف.مركز امللوووك فهووود الالقووواا.  2009فربايووور  

 .الرايض
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 7  نوراحج أخاقيويف    :ر الوررا ج اايوراين  تحريوال  خح رر حلقيف نقا   االستنسا    2009أكتربر
 .للولر  والتقنييف . الرايض  ز. الل نيف الرطنييف لألخاقيا. اايرييف والطبييف . مدينيف امللك لبد الوزي

 10-  12    ح وورر النوودوة الدوليوويف الالانيوويف لوون اااسووب واللغوويف الوربيوويف : صووناليف    2009أكتووربر
 .الوزيز للولر  والتقنييف . الرايض  لك لبد قاليف امللك فيصل . مدينيف امل الوريب.احملترى  

 7 -9    ح رر املؤمتر األول ألحباث اخلااي اجلذليويف. كليويف الطوب. جاموويف امللوك    2009نرفمرب
  .سورد .الرايض

 17-  18    ح وووورر ورشوووويف الوموووول األوىل للشووووبكيف األكادمييوووويف السوووووردييف. قالوووويف    2009نوووورفمرب
 .يز للولر  والتقنييف . الرايض لندق مارير. . مدينيف امللك لبد الوز مكار  ب

 12-  13    التميووووز ا بوووورامج الدراسووووا. الوليووووا    امللتقووووى الولمووووج الوووودويل  ح وووورر    2010ينوووواير
 .التحداي. واالرل . لمادة الدراسا. الوليا جامويف امللك سورد. الرايض 

 4  لكويف  لطاب وطالبوا. التولوي  الووايل ابملمح رر فواليا. املؤمتر الولمج األول   2010مارس
 .الوربييف السوردييف . و ارة التولي  الوايل. الرايض

 6  ح رر اللقا  الست  جلمويويف الررا ويف األمريكيويف . واشونطن . الورالاي. املتحودة   2010نرفمرب
 األمريكييف .

 19-22  ارة التولي   و  للتولي  الوايل.  الدويلح رر فواليا. املورض واملؤمتر  2011ابريل
  .. الرايضالوايل

 1-3  ح رر فواليا.  منتدى الغد الالاين . قاليف نيارة . الرايض  2011اير  م.  
 9-11    مدينيف امللك 2011ح رر املؤمتر السورد  الدويل ااضنا. التقنييف    2011أكتربر .

 لبد الوزيز للولر  والتقنييف . الرايض
 28-30    امللك . مدينيف  2011اين للتقنيا. املتقدميف  ح رر املنتدى الدويل الال  2011نرفمرب

 .الرايض  لبد الوزيز للولر  والتقنييف .
 17-19  ح رر مؤمتر الصنالي  اخللي ي  الالالث لشر بونران : الصنالا.  2012يناير

 .املورفييف والتقنيا. اادياليف . مركز الرايض الدويل للمؤمترا. واملوارض . الرايض
 20-22  امللك لبد الوزيز للولر  متر الزهامير الدويل األول . مدينيف ح رر مؤ  2012فرباير

 .الرايض  والتقنييف .
 17-20  و ارة . 2012 للتولي  الوايل الدويلح رر فواليا. املورض واملؤمتر  2012ابريل

 .. الرايض  التولي  الوايل
 26  لكرة اىل ح رر املنتدى السورد  للملكييف اللكرييف : برا ا. االخرتاع من ال 2012ابريل

 .الوزيز للولر  والتقنييف . الرايضالسرق  . مدينيف امللك لبد  



 16 

 18-19  مدينيف 2012ح رر املؤمتر السورد  الدويل للتقنييف اايرييف   2012سبتمرب .
 .امللك لبد الوزيز للولر  والتقنييف . الرايض

 7-10  رد. ح رر ندوة هيكليف الكليا. الراقع والطمرح. جامويف امللك سو 2012اكتربر
 .الرايض

 8-9  مدينيف امللك 2012 التقنييف .للحاضناملؤمتر السورد  الدويل ح رر ا 2012اكتربر .
 .لبد الوزيز للولر  والتقنييف . الرايض

 6-  10    ح وووووورر اللقووووووا  الالوووووواين والسووووووت  جلمويوووووويف الررا وووووويف األمريكيوووووويف . سووووووان    2012نوووووورفمرب
 فرانسسكر . الرالاي. املتحدة األمريكييف .

 13-  15  ر ا التولي  . الدوحيف . قطر.مؤمتر القميف الواملج لابتكا  2012 نرفمرب 
 2-4  ح رر املؤمتر الدويل األول للقياس والتقرمي. املركز الرطين للقياس  2012ديسمرب

 .والتقرمي. الرايض
 13- 15  ح رر ندوة التولي  الوايل لللتاة ا اململكيف من النمر اىل املنافسيف    2013يناير

 .الرايضك سورد .  اموييف للطالبا. الدرلييف. جامويف امللاملدينيف اجل
 5- 6  ح رر املؤمتر الدويل الالالث للتولي  االلكرتوين والتول  لن بود. املركز   2013فرباير

  .الرطين للتول  االلكرتوين والتول  لن بود. الرايض
 9- 10  ج: تقيي   ح رر فواليا. امللتقى السنر  الالاين للتدريع اجلامو  2013فرباير

 .جامويف امللك سورد. الرايض ر املهارا.لمادة تطريخمرجا. التول .  
 5 ا لصر  الرشيدةالقيادة : منتدى اإلدارة و االلمال الرابع ح رر فواليا.   2013مارس

 .. الرايضالورمليف اجلمويه السورديه لإلدارة واملنظميف الوربييف للتنمييف اإلداريه
 30 لمادة  .سورد  امويف امللكمهارا. تطرير القيادا.  حماضر  :ح رر    2013مارس

 .جامويف امللك سورد. الرايض  تطرير املهارا..
 13-17  مدينيف امللك 2013الولميه  للالقافيفح رر املؤمتر السورد  الدويل  2013ابريل .

 .لبد الوزيز للولر  والتقنييف . الرايض

 21-23  موهد 2013ر  والتكنرلرجيا  ا الول الدويل للمرأةح رر املؤمتر  2013ابريل .
 .لألحباث الولميه . الكريت  الكريت

 24-25  ح رر امللتقى الولمج السنر  االول لطاب وطالبا. الدراسا.   2013ابريل
 .الوليا  امويف امللك سورد. لمادة الدراسا. الوليا . جامويف امللك سورد. الرايض

 16-19  ابت وقي .  امويف االما  حممد بن  ح رر مؤمتر الرحدة الرطنييف  ر  2013سبتمرب
   .رد االسامييف. الرايضسو
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 5-6  مدينيف امللك 2013التقنييف  .ح رر املؤمتر السورد  الدويل للحاضنا 2013نرفمرب .
 .لبد الوزيز للولر  والتقنييف . الرايض

 16-20    للطب االشوالج. مستشلى امللك فيصل الالالث  ح رر املؤمتر الدويل    2014فرباير
 .صصج ومركز االحباث. الرايضالتخ

 15-16 و ارة 2014ح رر فواليا. املورض واملؤمتر الدويل للتولي  الوايل  2014بريل ا .
 .التولي  الوايل. الرايض

 24-25    ح رر مؤمتر االقتصاد القائ  للى املورفه. و ارة اخلارجييف. الرايض  2014ابريل. 

 16-18 مدينيف امللك لبد الوزيز  2014ميف منتدى التقنيا. املتقد ح رر  2014 سبتمرب .
 .ولر  والتقنييف . الرايضلل

 17-18 املركز . حلقيف النقا  الالالاليف لشر: بيئا. التول  االلكرتوين املستقبلييف 2014 سبتمرب
 .. الرايضالرطين للتول  االلكرتوين والتولي  لن بود 

 2-4 التمريل املؤمتر السورد  األول لدل  البحث الولمج: ح رر  2014 نرفمرب
 .الوزيز للولر  والتقنييف . الرايضمللك لبد  . مدينيف اوالتحداي. واالرل

 28-29 ندوة تلويل الشراكيف ب  اجلاموا. و القطاع اخلاص ا ح رر  2015 اكتربر
 .. الرايض  جامويف امللك سورد.  البحث الولمج

 30  الرايضالريتزكارلترن .  منتدى باك بررد للتولي  والتول ح رر   2015  نرفمرب .. 

 7-9 جامويف محدان بن . لسنر  التاسع لإلبدالا. الوربييفماع ااالجتح رر  2016 مارس
 .. االمارا. الوربييف املتحدةديب.  حممد الذكييف

 5-6 مكتب االم  . منتدى التولي  الوايل للمرأة من اجل السا ح رر  2016 يرلير
 النمسا..  فيينا.  الساح  لشؤون نزعاملتحدة  

 17  مدينيف امللك لبد الوزيز للولر  . 2020الير  االلامج هلررايزن ح رر  2016نرفمرب
 .والتقنييف . الرايض

 24  قا  الولمج التاسع والالا رن اجلينا. واملرض. مدينيف امللك لبد لح رر ال 2016نرفمرب
 .الوزيز للولر  والتقنييف . الرايض

 24 - 26 دوق االستالمارا. الواميفصن. مبادرة استالمار املستقبلح رر  2017 اكتربر .
 .الرايض

 15-16 اململكيف املتحدة ودول جملع التواون ب   ندوة التواون الولمجح رر  2018 فرباير
 . اجمللع الالقاا الربيطاين و جامويف امللك سورد. الرايض. اجلينر  والطب الدقيقبونران    اخللي ج

 14-15  الرايض. الواملجمنتدى مسك  ح رر    2018  نرفمرب . 
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 28    الرايض. . اجلر   لاستالمارالرايض    مؤمتر شركيف واد ح رر    2019  يناير 

 خدمة اجملتمع : األنشطة و 
 2001    املشاركيف ا تنظي  نشاطا. أسبرع اجلامويف واجملتمع ا أقسا  الولور  والدراسوا. الطبيويف

 .. جامويف امللك سورد . الرايض
 2001  ,2002    املشووووواركيف ا جنووووواح جاموووووويف امللوووووك سوووووورد قسووووو  للووووو  اايوووووران ا  مهرجوووووان

 .الالقاا. الرايضاجلنادرييف  
 8-9    امللتقووى    .ا التولووي  والبحووث    ةاملسووالد   رالكمبيوورتملشوواركيف ا ورشوويف بوورامج  ا  2003ابريوول

 .أقسا  الولر  والدراسا. الطبييف جامويف امللك سورد . الرايض . الولمج 
 2005   املشاركيف إلقوا  حماضورة ) التوأ اا. الررا يويف لإلشوواع ( ا مركوز البحورث . أقسوا  الولور   

 .سورد . الرايضوالدراسا. الطبييف . جامويف امللك 
 2006    .  املشووواركيف ا تنظوووي  املوووؤمتر السوووورد  الالالوووث للولووور  واالووول اخلتوووامج لوووه , كليووويف الولووور

 .جامويف امللك سورد . الرايض
 15    املشوووووواركيف ا تنسوووووويق الررشوووووويف األوىل لتحليوووووول سوووووورا. اخلاصوووووويف  ابلقيووووووادا.    2008مووووووارس

   .سرتاتي ييف جلامويف امللك سوردالتوليمييف  للخطيف اإل
 21   املشاركيف ا محليف األما سلطان الرطنييف الالانييف للتالقيف الصحج   2008نرفمرب. 
   ا الووربانمج الالوواين إبذالوويف الوورايض وبلقووا     مراهووب واخرتالووا.املشوواركيف بلقووا ا. إذاليوويف ا بوورانمج

 السورد .  لزيرن التل ا القناة األوىل Good Morning KSAتللزيرين ا برانمج 
 7-11  يوا  ا املرحلويف الالانريويف.  األحاملشاركيف ا الدورة التطريرييف الالانيويف ملولموا.   2009نرفمرب

   .الرتبر   نطقيف الرايض و ارة الرتبييف والتولي  اإلشراف
 29    املشوواركيف ا اللقووا  ااوورار  بوو  أل ووا  هيئوويف التوودريع والطالبووا. ا مركووز    2009ديسوومرب

 سورد.    والدراسا. الطبييف ا جامويف امللكأقسا  الولر 
 4    املشووواركيف ا تنظوووي  وإلوووداد  فواليوووا. املوووؤمتر الولموووج األول لطووواب وطالبوووا.    2010موووارس

 .التولي  الوايل ابململكيف الوربييف السوردييف . و ارة التولي  الوايل. الرايض
 3  جامووويف اليماموويف  .تقبلك   املشوواركيف  حاضوورة ترجيهيوويف ا اللقووا  الولمووج ختيلووج مسوو   2010موواير

 ابلرايض.
 33لقا  صحلج ا جمليف مرهبيف الودد   2010يرنير  –ير ما  . 
 16  املشاركيف ا اللقا  التوريلج : حنن الولر  . كليويف الولور  . جاموويف امللوك سوورد   2010يرنير

. 
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 2010 .التحصيل الدراسوج والقودرا. الوامويف    املشاركيف كنائبيف رئيسيف ا الل نيف املنظميف الختبارا
ا مركووز الدراسووا. اجلامويوويف للبنووا.    س والتقوورمي ا التولووي  الوووايللقيووااملركووز الوورطين ل  الووي يقيمهووا

 شرق الرايض.
 2010   ديسمرب مقابليف ا جمليفArabian Woman     133الودد. 
 19    ضوورة بونووران الولوو  اللغوويف  املشوواركيف ا ورشوويف لموول املوورأة ا الولوور  واهلندسوويف  حا  2011ينواير

   .للولر  والتقنييف .  رل  جامويف امللك لبدهللاالواملييف ا برانمج اإل را  الشتر  ا 
 6    االسووووت ابيف للوووودلرة اخلاصوووويف موووون اجمللووووع الووووواملج للوووووامل  ا اجملووووال النوووورو     2011فربايوووور

WONUC    السوابق  للور ير اللرنسوج    2011ا رر تسولي  جوائزة الوذرة مون اجول السوا  لووا
 .الي ر كلرد. صالرن املوهد اللرنسج. ابريع

 7  لل موييف  والوشرين مقرر لل لسيف الالالاليف ابلقاليف الالانييف ا اللقا  السابع 2012مارس
   .السوردييف لولر  ااياة بونران : اقتصاداي. البيئيف واملرارد الطبيوييف . جامويف جا ان 

 19  الرطين لإلبداع  دلتصليا. النهائييف لاوملبيااملشاركيف ابللواليا. املصاحبيف ل 2012مارس
و ارة الرتبييف والتولي  .  .نران : قصيف جناح . مرهبيف و اإلدارة الواميف للمرهرابالولمج  حاضرة بو

 .مركز امللك فهد الالقاا. الرايض
 19 دراسا. ورا ييف  لدور االسربين ا الرقاييف من بونران :  حماضرةاللقا   2012 يرلير

البشرييف. اململكيف  مركز التلرث االشوالج والكيمائج البيئج. وكاليف ااماييف. املؤيناالشواع 
 .املتحدة

 13-  15    شخصووييف    100االسووت ابيف للودلرة اخلاصوويف مون مؤسسوويف قطور ضوومن    2012نورفمرب
. الدوحوويف .     WISEلامليويف للح ورر و املشوواركه ا منتودى  القمويف الووواملج لابتكوار ا التولوي 

 .قطر
 14 ويف امللك سورد. املشاركيف بتحكي  اللقا  الولمج الرابع لطاب وطالبا. جام 2013 فرباير

 .الرايضالسنيف التح اييف. جامويف امللك سورد.  
 27  املشاركيف بير  اخلرجيه والرظيليف السابع ابللقا  الولمج : مساة االرادة و  2013ابريل

 .نسا  . الرايضاالبداع ب  الومل وااياة. موهد االدارة الواميف فرع ال
 27  تللزيرن السورد  لن املشاركيف بير  اخلرجيه لقا  تللزيرين ابلقناة األوىل ال 2013ابريل

 .والرظيليف السابع ا موهد االدارة الواميف فرع النسا   
 3  لقا  تللزيرين بقناة  2013يرنيرMBC .للحديث لن مسامهيف املرأة ابلولر . ديب 

   .. الوربييف املتحدة  ااالمار 
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 4  من  واليرنسكرماليف لررايل برانمج من     إلطاقلندوة التوريلييف اباملشاركيف  2013يرنير
. الوربييف  ا.االمار جامويف اإلمارا. الوربييف املتحدة .2013للدول الوربييف لوا   والول أجل املرأة 
   .املتحدة  

 2013   1687الودد سيدي يرلير مقابليف ا جمليف 
 8  ة املشاركيف الولمييف الناجحيف لو را. الناد  الولمج ابلالانرييف إلقا  حماضر  2013اكتربر

 .راحدة والوشرون. و ارة الرتبييف والتولي . الرايضال
 4-5  املشاركيف ابملؤمتر السنر  الالاين لشر ملنظميف اللكر الوريب : خلق فرص  2013ديسمرب

   .ديب .االمارا. الوربييف املتحدة    .الومل
 17 ين بقناة جي  خال شهر الولر  لن حث اللتيا. للدراسيف  لقا  تللزير  2014 يناير

 .لتطبيقييف. مؤسسيف قطر. الدوحه. قطرالولمييف ا
 18    لقا  اذالج إبذاليف الرايض ا برانمج بريق امرأة. الرايض  2014يناير. 
  االشراف للى مشروع اوملبياد ابداع  1435-1434اللصل الدراسج األول للوا  الدراسج

تقسي  رايضيف  بونران: أت ا من التولي  الوا   ارة املشار  و الزهرا  اهلريشللطالبت  س 2013
 املشج السريع للى الرقاييف من سرطان القرلرن.

   12    موييف اخلاييف ملتا ميف داون ل ر جملع إدارة اجل  2014يرلير. 
 3-5  ل التكاملشر ملنظميف اللكر الوريب:  الالالثاملشاركيف ابملؤمتر السنر   2014ديسمرب

   .بييفالصخاا.. اململكيف املغر .  الوريب: حل  الرحدة و واقع التقسي 

 18  جامويف  كلييف الولر ..  ااي  ا اجلامويف الدولييف للولر  النروييفإلقا  حماضرة  2015نرفمرب
 امللك سورد.

 14    السوردييف لولر  ااياة.موييف  ل ر جملع إدارة اجل  2016ابريل 

 2  الرايض ريدة    صحلجلقا     2016  اكتربر. 

 20   التواون الدويل و البحث  حماضر  إبلقا املشاركيف ا برانمج ساليف مورفيف  2016اكتربر
 جامويف امللك سورد. مركز حبرث الدراسا. االنسانييف .الولمج. 

 29  التواون الدويل و البحث الولمج. القا  الولمج الالاين لقس   حماضر القا   2016نرفمرب
 االطلال . كلييف الرتبييف . جامويف امللك سورد.  السياسا. الرتبرييف و رايض

 7  املكتبيف املركزييف ابملدينيف ااي  ا اجلامويف الدولييف للولر  النروييف حماضر قا  ال 2016ديسمرب .
 جامويف امللك سورد.  اجلاموييف  للطالبا.

 12  وييف  املشاركيف ابفتتاح مركز االبتكار كلييف اللغا. و الرتمجيف ابملدينيف اجلام 2016ديسمرب
 جامويف امللك سورد..  للطالبا.
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 19  لالالاليف(: رسائل املاجستا تلويل ا  املشاركيف ا برانمج س ال ) املناظرة ا 2016ديسمرب
 جامويف امللك سورد.  مركز حبرث الدراسا. االنسانييف ..  2030تنظا لرؤييف  

 18-20  الالا   الالاين و ا اللقا   الرابويفابلقاليف  الرابويفمقرر لل لسيف  2017مارس 
ا  . جامويف  2030اإلنسان و التنمييف البيئييف ا رؤييف لل موييف السوردييف لولر  ااياة بونران : 

   القرى.

 24  املشاركيف ا لقا  الطاوليف املستديرة مع السيدة كريست  الجارد مديرة  2017اكتربر
 الرايض.  صندوق النقد الدويل.

 17  ملركزة اخلاصيف  شروع ا ر قيادة املرأة للى   مرلا. النقا  ااملشاركيف  2018ابريل
لمادة خدميف اجملتمع و التنمييف   ملكيف الوربييف السوردييف.و الساميف املرورييف ا املالتنمييف املستداميف 

 الليصل. الرايض.  ناملستداميف  امويف االما  لبد الرمح

 3 التنمييف االقتصادييف دور القطاع غا الرحبج ا املشاركيف حبلقيف نقا  لدراسيف :  2018 ديسمرب
 رييف . الرايض.الدورة التاسويف ملنتدى الرايض االقتصاد . الغرفيف الت ا  .واالجتمالييف

 12 املشاكل البيئييف وأ رها للى التنمييف  املشاركيف حبلقيف نقا  لدراسيف :  2018 ديسمرب
 الدورة التاسويف ملنتدى الرايض االقتصاد .  الوربييف السوردييف. االقتصادييف واالجتمالييف ا اململكيف

 الغرفيف الت ارييف . الرايض.

 19 ااي  ا اجلامويف الدولييف : ر  الولمج لقس  لل  اايران  حاضرةابليكيف املشار  2019 فرباير
 . الرايض.للولر  النروييف

 20 برا ا. االخرتاع ب  اال  والراقع : لكلييف الولر  ابملقهى البحالجاملشاركيف  2019 فرباير  .
 الرايض.كلييف الولر  .  

 ىحتكي  برانمج ماجستا ا الررا يف جامويف ا  القر   2019  مارس. 

 7 التنمييف االقتصادييف دور القطاع غا الرحبج ا املشاركيف حبلقيف نقا  لدراسيف :  2019 يرلير
 رييف . الرايض.الدورة التاسويف ملنتدى الرايض االقتصاد . الغرفيف الت ا  .واالجتمالييف

 9 املشاكل البيئييف وأ رها للى التنمييف االقتصادييف املشاركيف حبلقيف نقا  لدراسيف :  2019 يرلير
الغرفيف  الدورة التاسويف ملنتدى الرايض االقتصاد . الوربييف السوردييف. واالجتمالييف ا اململكيف

 الت ارييف . الرايض.

 : واالجتماعية  اجلمعيات العلمية عضوية 
 اجلموييف السوردييف لولر  ااياة   و ل ر جملع ادارةفالل    ل ر
 موييف اخلاييف ملتا ميف داوناجل  فالل و ل ر جملع ادارة  ل ر
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 ASHG  للررا يف البشرييف  يفل ر اجلموييف األمريكي

 HUGO    ل ر ا منظميف الررا يف البشرييف  

 تقنييف اايرييف ل ر اجلموييف السوردييف لل
 WINرث النروييف  ل ر اجلموييف الواملييف للمرأة ا البح

 شهادات الشكر ودروع التكرمي: 
    شوهادة شووكر وتقوودير موون أقسوا  الولوور  والدراسووا. الطبيوويف للمسوامهيف اللوالوويف ا اإللووداد والتنظووي

 هو .  1421للواليا. أسبرع اجلامويف واجملتمع الرابع  امويف امللك سورد لوا  
 يف للمهرجان الورطين للورتاث والالقافويف  ة شكر و تقدير  ودرع تكرمي  من رئيع الل نيف التنليذيشهاد

وووو    1421ذ  القووووودة    6  -4السووووادس لشوووور للمشوووواركيف ا أنشووووطيف املهرجووووان خووووال  اللوووورتة   هو
 .     2001يناير    31-29املرافق  

  للو  اايوران ا    شهادة شكر وتقدير من رئيع قس  لل  اايران للمشاركيف اللواليف ا جناح قس
 هو .  1423لالامن لشر ابجلنادرييف للوا  املهرجان الرطين للرتاث والالقافيف  ا

   .شووهادة شووكر وتقوودير موون امللتقووى الولمووج للمشوواركيف التنظيميوويف والتقنيوويف ا ورشوويف الوموول ) تقنيووا
ووو املرافوووق    1424صووولر      8  –  7اااسوووب اآليل ا التولوووي  والبحوووث (  ا اللووورتة مووون      9-8هو

 امللك سورد .   . أقسا  الولر  والدراسا. الطبييف . جامويف  2003يل   ابر 
   شووهادة شووكر وتقوودير موون مركووز حبوورث أقسووا  الولوور  والدراسووا. الطبيوويف للمشوواركيف إبلقووا  حماضوورة

وو املرافووق    1425ذ  القووودة    23بونووران : اآل ر البيرلرجيوويف لإلشووواع ا يوور  الووالا     ينوواير    5هو
 والدراسا. الطبييف . جامويف امللك سورد .   . أقسا  الولر   2005

  تقووودير موون قسووو  للوو  اايوووران لل هوورد املبذولووويف واملسووامهيف اللوالووويف ا تنظووي  حلووول  شووهادة شووكر و
حموووور     22د. مووووج بنووووت محوووود اجلاسوووور ا  مركووووز  امللووووك  فهوووود الالقوووواا  ا يوووور  الووووالا       تكوووورمي  

   .  2007يناير    1هو  املرافق    1427
  للولور  ) آفواق جديودة  من الل نيف النسائييف املنظميف للمؤمتر السورد  الالالث  شهادة شكر وتقدير

ا الولور  وتطبيقاهتوا ( للمشوواركيف اللوالويف ا تنظووي   املوؤمتر واالوول اخلتوامج املصوواحب لوه ا اللوورتة  
   . كليويف الولور  . جاموويف امللوك    2007موارس    13  – 10هو املرافوق 1428صلر  20-22

 سورد . 
   سوووامهيف اللوالووويف ا ورشووويف  وتقووودير مووون الل نووويف اخلاصووويف ابخلطووويف اإلسووورتاتي ييف للوووى املشوووهادة شوووكر

الومل اخلاصيف بتحليل لرامل القرة وال وف واللرص املتاحيف والتحوداي. جلاموويف امللوك سوورد ا  
  . جامويف امللك سورد.   2008مارس     15هو املرافق    1429ربيع أول   7ير  السبت   
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  اللوالويف ا )    نيف اخلاصيف ابخلطيف اإلسرتاتي ييف للى اا ورر واملشواركيفشهادة شكر وتقدير من الل
ربيووووع أول    8لتحليوووول سوووورا. اخلاصوووويف أبل ووووا  هيئوووويف التوووودريع (  ا يوووور  األحوووود    الررشوووويف األوىل

  . جامويف امللك سورد.  2008مارس    16هو املرافق    1429
 يووويف البيئووويف للوووى  املشووواركيف  شوووهادة شوووكر و تقووودير  ودرع تكووورمي  مووون الرصسووويف الوامووويف لألرصووواد ومحا

ي  واإللوووداد واإللقوووا  وإ ووورا  النقوووا  خوووال املوووؤمتر الووووريب الووودويل األول  اللوالووويف االجيابيووويف ا التنظووو 
وو   املرافووق    1429رجووب    4-2خووال اللوورتة موون    جللتشووريع البيئوو    .    2008يرليوور     7-  5هو

 الرايض . اململكيف الوربييف السوردييف.
   اللوالوويف واجلهوود    والطوواان.اإلدارة الطبيوويف للقوورا. الربيوويف للووى املشوواركيفدرع تكوورمي موون و ارة الوودفاع

ذ  القووووودة     23-2املميووووز حبملوووويف األمووووا سوووولطان الرطنيوووويف الالانيوووويف للتالقيووووف الصووووحج موووون اللوووورتة  
 . الرايض. اململكيف الوربييف السوردييف.   2008نرفمرب   21-1هو املرافق    1429

    ناسووبيف ااصورل للوى جوائزة املنظمويف الكرريويف لاسووتالمار  درع تكورمي مون سووادة وكيلويف كليويف الولور
 .2009ماير   4الكرر  الدويل للنسا  املخرتلا. ا   والت ارة وامليدالييف الل ييف ا املورض 

   شووهادة تقوودير موون املؤسسوويف الوربيوويف للولوور  والتكنرلرجيووا للمشوواركيف ا املووؤمتر األول للموورأة الوربيوويف
يوويف لتقوودير  ق بونووران: اجنووا ا. ا أحبوواث اسووتخدا  املقوواييع الررا حوورل الولوور  والتكنرلرجيووا  لصوو 

  .  2009سبتمرب   29  -28اللرتة   السمييف اإلشوالييف
  شهادة شكر وتقدير لن اجلهرد املبذوليف ا الدورة التطريرييف الالانييف ملولما. األحيا  ا املرحليف

نرفمرب  11- 7ولي  ا اللرتة الالانرييف. اإلشراف الرتبر   نطقيف الرايض و ارة الرتبييف والت
2009 . 

  دة شؤون الطاب للى املشاركيف ا اللقا  اارار  ب  أل ا  هيئيف التدريع من لما تكرميدرع
ا  ديسمرب   29والطالبا. ا مركز أقسا  الولر  والدراسا. الطبييف ا جامويف امللك سورد  

2009 .  
 نئيف و التقدير للى ااصرل للى منحيف درع تكرمي من كلييف الولر  جامويف امللك سورد للته

 .   2010حدة للرتبييف والالقافيف والولر  اليرنسكر املرأة ا الولر   منظميف األم  املت
 جامويف امللك سورد للتهنئيف للى ااصرل للى أقسا  الولر  والدراسا. الطبييف ن درع تكرمي م

 .     2010ملرأة ا الولر   منحيف منظميف األم  املتحدة للرتبييف والالقافيف والولر  اليرنسكر ا
  الندوة الرتبرييف :  إقاميفرتبييف والتولي  ا حمافظيف اخلرا  للمشاركيف ا ال إدارةكتاب شكر من مدير

    2010ديسمرب     29بتاريخ    ا اخلرا   حنر بيئيف مدرسييف آمنيف ا قاليف القصر للمؤمترا.
 2011   هرد ابحترا  طالبا.  درع تكرمي من ادارة سكن الطالبا. جامويف امللك سورد لل

 .جملتمع  كلييف الدراسا. التطبيقييف وخدميف ا
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  للى املشاركيف املتميزة ا من لميد كلييف الدراسا. التطبيقييف وخدميف اجملتمع شهادة شكر وتقدير
تنظي  فواليا. االجتماع الدور  السابع والوشرون لومادا. وكليا. ومراكز خدميف اجملتمع 

نرفمرب  26-22 بتاريخ  جامويف امللك سورد ا  لسوردييفوالتولي  املستمر ابجلاموا. ا
2011   . 

 لحصرل لشكر وتقدير وميدالييف اللقا  السابع والوشرون اجلموييف السوردييف لولر  ااياة  شهادة
مارس  6ا جامويف جا ان بتاريخ  تبادال. الكرومتيدا. الشقيقيفاخرتاع صابغ  ةللى برا 
2012    

   للكرييف  تذكار  من الل نيف املنظميف للمنتدى السورد  للملكييف اشهادة هتنئيف وتقدير و جمس
 خال لا صابغ تبادال. الكرومتيدا. الشقيقيف  سوردييف بونران  للى برا ة اخرتاع للحصرل
2011  .  

  الست افيفكتاب شكر من سوادة رئيع جملع إدارة  مجوييف رايدة االلمال  لل هرد املبذوليف 
اجملتمع يف لرايدة االلمال ا كلييف الدراسا. التطبيقييف وخدميف الدورة التدريبييف للرخصيف الدولي

 .   2012  ابريل    28اىل  خال اللرتة من ا  
 2012  لرحيف املصمك ومكافأة مالييف للحصرل للى برا ة اخرتاع من وكاليف جامويف امللك سورد

 للبحث الولمج والدراسا. الوليا ا االل السنر  للى شرف صاحب السمر امللكج االما
 .   2012يرنير    4سطا  بن لبد الوزيز اما منطقيف الرايض ا اتريخ   

 13- 15  وسا  التميز من الل نيف املنظميف لندوة التولي  الوايل لللتاة  ا    2013يناير
   .اململكيف من النمر اىل املنافسيف املقا  ا املدينيف اجلاموييف للطالبا.. جامويف امللك سورد  

 1   الرظيليف السابع  من موهد االدارة الواميف للمشاركيف ا ير  اخلرجيه و درع تكرمي 2013ماير
ابللقا  الولمج : مساة االرادة و االبداع ب  الومل وااياة حبلل التخرا املقا  للى شرف 

 .صاحبيف السمر امللكج االماة لادليف بنت لبدهللا ال سورد. الرايض
 8  طبيقييف وخدميف اجملتمع للى اجلهرد املبذوليف درع تكرمي من كلييف الدراسا. الت 2013يرنير

 الومل ابلكلييف .     خال فرتة
 8  درع تكرمي من الناد  الولمج ابلالانرييف الراحدة والوشرون للمشاركيف إبلقا   2013اكتربر

  .حماضرة املشاركيف الولمييف الناجحيف لو را. الناد . و ارة الرتبييف والتولي . الرايض
 21  رو  الت مع الدويل للشباب الوامل  ابجملال الن من رئيع كتاب شكر  2014اغسطع

  .اسبانيا.  بونران : هل يقتل االشواع اخلااي املقاميف ا بررجع  12إلدارة وجناح الررشيف  
 30  درع شكر من قس  الكيميا  اايرييف املنظ  للندوة القرمييف للمقارنيف ب    2014سبتمرب

  .. اهلند   ا كلييف سنتالرليش . مانقاالورللمشاركيف الييف الطبييف  االدوييف الصنالييف و الطبيوييف ا اللو
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 27 لمادة تطرير املهارا. جامويف امللك سورد  ناسبيف امتا  من هتنئيف درع   2016 يناير
 الرايض..    جامويف امللك سورد.  برانمج تنمييف املهارا. ا البيئيف التوليمييف  

 24 لتولي  االلكرتوين و التول  لن بود   ناسبيف املركز الرطين لمن هتنئيف درع   2016 نرفمرب
 الرايض..    و ارة التولي . رانمج رائدا. التولي  االلكرتوين  امتا  ب

 19  مركز حبرث الدراسا. االنسانييف لل هرد  شهادة شكر و تقدير من 2016ديسمرب
ستا تلويل ا  املشاركيف و االدا  املتميز ا ا برانمج س ال ) املناظرة الالالاليف(: رسائل املاج

 جامويف امللك سورد..  2030تنظا لرؤييف  

 7  لمادة شؤون املكتبا. للمسامهيف بتقدمي حماضرة  شهادة شكر و تقدير من 2016ديسمرب
 جامويف امللك سورد.. : أاي  ا كرراي .  املكتبيف املركزييف ابملدينيف اجلاموييف  للطالبا.

 12  فتتاح مركز االبتكار كلييف اللغا. و شهادة شكر و تقدير للمشاركيف  اب 2016ديسمرب
 جامويف امللك سورد..  اجلاموييف  للطالبا.  الرتمجيف ابملدينيف

 19  مركز حبرث الدراسا. االنسانييف لل هرد  شهادة شكر و تقدير من 2016ديسمرب
املشاركيف و االدا  املتميز ا ا برانمج س ال ) املناظرة الالالاليف(: رسائل املاجستا تلويل ا  

 جامويف امللك سورد..  2030لرؤييف    تنظا

 18  كر و تقدير من وكيليف جامويف امللك سورد لشؤون الطالبا. للى  كتاب ش  2017ماير
 .  1438-1437املشاركيف ا برانمج ساليف مورفيف للوا   

 21 قس  لل  اايران للى الداد ورشيف لمل خارطيف شكر من وكيليف  كتاب   2017 ديسمرب
 . 1439-1438للوا       لو اللصل الدراسج األا  الطريق  

 25 جامويف االماة نررة بنت لبدالرمحن للدراسا. وكيليف شكر من  كتاب   2017 ديسمرب
 ا الركاليف  الوليا و البحث الولمج للى اجلهرد املبذوليف ا نا  التكليف كمستشار غا متلرغ 

 . 1438-1437للوا   

 16  املسامهيف اللواليف ا ملتقى لى   ل كلييف الولر   شكر و تقدير من وكيليف    شهادة  2018  ابريل
 . 1439-1438للوا     يف الولر كليا   البحث الولمج  

 17  شهادة شكر و تقدير من لمادة خدميف اجملتمع و التنمييف املستداميف  امويف  2018ابريل
الليصل للمشاركيف   مرلا. النقا  املركزة اخلاصيف  شروع ا ر قيادة املرأة  ناالما  لبد الرمح

 السوردييف.و الساميف املرورييف ا اململكيف الوربييف  يف املستداميف  للى التنمي
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 7  درع شكر و تقدير من وكيليف جامويف امللك سورد لشؤون الطالبا. للى   2018ماير
   .1439-1438ااصرل للى جائزة للمييف  للوا   

 مية : ليع تاخلربات ال 
 مويدة . قس  لل  اايران . كلييف الولر  . جامويف امللك سورد 1998-2006

 يع اجلز  الوملج للمقررا. التالييف :تدر 
 يران الوا ح   لل  اا  101
   مبادئ لل  اايران الوا  ح   102
 ح   مبادئ لل  اايران الوا    106
 ح   لل  اخللييف   244
 ح   تقنييف خمتربا.  463
 ح   بيرلرجييف اخللييف واألنس يف   543
 ح  لل  اخللييف املتقد    542
 يف املتقد  ح   لل  الررا   551
 تموا. ح   لل  الررا يف الكمييف وورا يف اجمل  552
 ح   لل  الررا يف اخللرييف املتقد   556

 حماضر قس  لل  اايران . كلييف الولر  . جامويف امللك سورد   2007  -2006
 تدريع املقررا. التالييف :  

 ح   لل  اايران الوا   101
 ح   لل  اخللييف   244

 ردالد قس  لل  اايران . كلييف الولر  . جامويف امللك سوأستاذ مس    2012-    2008
 تدريع املقررا. التالييف : 

 ح   لل  اايران الوا   101
 ح  مبادئ لل  اايران الوا   102
 ح  مبادئ ا لل  اايران   103
  مبادئ لل  اايران  ح     106
 ح   لل  اخللييف   244
 ح  تقنييف خمتربا.  463
   ح  لل  األحيا  145
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 ح  مشروع حبث  499
   الررا يف اخللرييف متقد   ح     556
 ح  لل  خلييف متقد    542
 ح  بيرلرجيا اخللييف واألنس يف   543
 ح   مراضيع خمتارة ا بيرلرجيا اخللييف والررا يف واألنس يف  558
 ح    رساليف   600

 ك سوردأستاذ مشارك قس  لل  اايران . كلييف الولر  . جامويف املل   2016  -   2012
 ح  لل  األحيا    145
 يف ح  اساسيا. الررا   352
 ح  لل  خلييف متقد    542
 ح   الررا يف اخللرييف متقد    556
 ح   مراضيع خمتارة ا بيرلرجيا اخللييف والررا يف واألنس يف  558
  ورا يف لشائر و ورا يف كمييف  ح     552
         بيرلرجيا اخللييف املتقوووود                 ح      641
                        حلقيف دراسييفح     691
                        مراضيع خمتارة ا لل  اايران ح     697
 ح    رساليف   600
 ح    رساليف   700

 أستاذ قس  لل  اايران . كلييف الولر  . جامويف امللك سورد   2016  -   2012
 ح  لل  األحيا    145
 اخللرييف متقد  ح   الررا يف    556
 اخللييف والررا يف واألنس يفح   مراضيع خمتارة ا بيرلرجيا    558
 بيرلرجيا اخللييف املتقوووود                        ح      641
                        خطيف حبثح     699
                        مراضيع خمتارة ا لل  اايران ح     697
 ح    رساليف   600
 ح    رساليف   700

 اخلربات اإلدارية  
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  .و خدميف اجملتمع   وكيليف الشؤون األكادميييف لكلييف الدراسا. التطبيقييف         2012  –  2010
  .شرق الرايض  كلييف الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمعوكيليف           2013  -  2011
لولمج جامويف االماة                 مستشار غا متلرغ وكاليف الدراسا. الوليا و البحث ا    2018 - 2017

 لرمحن. نررة بنت لبد ا

 عضوية اللجان  
 ل ر ا جلنيف املوامل قس  لل  اايران  2002-2006
 قس  لل  اايران ا  ل ر ا جلنيف تو  املويدا.     2007-2008
 قس  لل  اايران  ا   الطلبيا.  جلنيف األجهزة و  مقررة     2007-2008
 قس  لل  اايران ا الالقاا و اإللا    جلنيف النشاط  مقررة    2009  -2007
 ا قس  لل  اايران جلنيف التقرير السنر     مقررة    2009  -2007
 ا قس  لل  اايران  قبرل طالبا. الدراسا. الوليال ر ا جلنيف    2011  -  2010
 مقررة جلنيف املوامل والصيانيف ا قس  لل  اايران   2011  -  2010
 ا كلييف الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمع   ل ر جلنيف التويينا.  2012  -  2010
 البحث الولمج ا قس  لل  اايران جلنيف  ل ر ا   2012  -  2010
رئيسيف جلنيف تطرير األلمال األكادميييف ا القس  النسائج ا كلييف الدراسا.  2013 - 2010

 التطبيقييف و خدميف اجملتمع
 دراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمعرئيسيف جلنيف أتديب الطالبا. ا كلييف ال   2013  -  2010
 جلنيف محاييف حقرق الطالبا. ا كلييف الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمع  رئيسيف   2013  -  2010
رئيسيف جلنيف النظا  الدراسج واملراقبيف ا اللروع النسائييف ا كلييف الدراسا. التطبيقييف   2013 - 2010

 و خدميف اجملتمع
طبيقييف و فييف لتنليذ اخلطيف اإلسرتاتي ييف ا كلييف الدراسا. التل ر الل نيف اإلشرا 2013 - 2010

 خدميف اجملتمع
 ل ر جلنيف اإلشراف الوليا ا كلييف الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمع    2012  -  2010
 ل ر جلنيف تطرير مرافق كلييف الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمع   2013  -  2010
 ع الل ان النسائييف ل ر جلنيف دراسيف أوضا    2011  -  2010
ا كلييف  ع املرظل  الذين يرغبرن ا مراصليف الدراسيفل ر جلنيف دراسيف أوضا  2013 - 2010

  الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمع 
 كلييف الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمع ا  ل ر جلنيف متابويف ان باط وجها يه     2013  -  2010
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 ا كلييف الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمع   ل ر الل نيف األكادميييف    2013  -  2010
 ل ر جلنيف الشؤون الطابييف  ا كلييف الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمع    2013  -  2010
ل ر الل نيف اإلشرافييف للى فواليا. االجتماع الدور  السابع والوشرون لومادا.             2011

 ر ابجلاموا. السوردييف وكليا. ومراكز خدميف اجملتمع والتولي  املستم
سائييف املنظميف للواليا. االجتماع الدور  السابع والوشرون لومادا. رئيع الل نيف الن         2011

 وكليا. ومراكز خدميف اجملتمع والتولي  املستمر ابجلاموا. السوردييف 
 تمع ل ر جلنيف مراجويف نظا  اجلردة  ا كلييف الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجمل   2013  -2011
 كلييف الدراسا. التطبيقييف و خدميف اجملتمعل ر جلنيف جائزة املرظف املالايل  ا      2013  -2012
 . ل ر جلنيف التطرير ا قس  لل  اايران    2014  -2013
 .فرع الطالبا.  ا قس  لل  اايران  و الترظيف  جلنيف اخلرجي   مقرر   2018  -2013

  .جامويف امللك سوردا كلييف الولر  البحث الولمج  ل ر جلنيف تنشيط  إىل اترخيه     -  2015ديسمرب    4
 .فرع الطالبا.  ا قس  لل  اايران   اخلطط الدراسييفجلنيف   مقرر  إىل اترخيه    -2016

 .فرع الطالبا.  تقيي  وفحع ابتكارا. كلييف الولر إىل اترخيه  ل ر جلنيف    -  2017يناير    16
 .فرع الطالبا.  لل  اايران ا قس    املوادال.جلنيف  مقرر     إىل اترخيه    -2017
 .فرع الطالبا.  ا قس  لل  اايران   توي  املويدا.جلنيف    ل ر    إىل اترخيه    -2018
 .كلييف الولر  فرع الطالبا.ا قس     حتس  بيئيف الوملجلنيف  ل ر   إىل اترخيه    -2018

 إشراف دراسات عليا  
 ( 428220226مناحج الشمر   )  . إشراف رئيسج للى رساليف ماجستا للطالبيف : بدرييف لراد  1

 الررا ييف الحنال البشرة اللقالج الوميق لدى مرضى من السوردي  األقارب.بونران :  حتليل الطلرة  
Mutation Analysis of Dystrophic Epidermolysis Bullosa  among Saudi Consanguineous Patients. 

  ( 428220233ناد  بنت للج الوسا  ). إشراف رئيسج للى رساليف ماجستا للطالبيف : ه2
 لدى املرضى السوردي     IgMرة الررا ييف ملتا ميف فرط األجسا  امل ادةلطلحتليل ابونران:    

Mutation  Analysis of Hyper IgM Syndrome among Saudi Patients                             

  ( 429204390) ة بنت منصرر حممد املذكررمرو  : رساليف ماجستا للطالبيف. إشراف رئيسج للى 3
ا األسربين للى السمييف الررا ييف وتشرها. اايراان. املنرييف قبل وبود التوري  لإلشواع أت   ونران: ب

 املؤين ا ذكرر اللئران
Effect of Aspirin on Genotoxicity and Sperm Malformation before and after Exposure to Ionizing Radiation in male 

Mice.  
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لليوووووووووان     آل  مشوووووووووبب  بنوووووووووت سوووووووووود   صووووووووواايفا للطالبووووووووويف :  . إشوووووووووراف رئيسوووووووووج للوووووووووى رسووووووووواليف ماجسوووووووووت4
ا    ترصوويف احمللووزا. ملسووتقبا. اخلليوويف التائيوويف للمرقووع اجليووين أللووا ودلتووا( بونووران:    4302030660)

 اللئران 
Characterization of Promoters in the T Cell Receptors of Alpha and Delta Gene Locus in Mice. 

نووووووووورف بنوووووووووت لبووووووووودهللا حسووووووووون الومووووووووورد   ليف ماجسوووووووووتا للطالبووووووووويف :  . إشوووووووووراف رئيسوووووووووج للوووووووووى رسوووووووووا5
أت وا موادة البيسولينرل أ للوى السومييف الررا يويف و تشورها. اايوراان. املنريوويف  ( بونوران:    430203073)

 ا ذكرر اللئران 
Effect of Bisphenol A on Genotoxicity and Sperm Malformation in Male Mice 

مشوووووووووووالل ااميووووووووووود  طلحووووووووووواب الوتيووووووووووويب      للطالبووووووووووويف :    دكتووووووووووورراة    . إشوووووووووووراف رئيسوووووووووووج للوووووووووووى رسووووووووووواليف6
تقيووي  التووورض امللوورط لاشووواع ابسووتخدا  املقوواييع اايريوويف الررا يوويف اخللريوويف  ( بونووران:    434203577)

 ا السوردي 
   Assessment of Radiation Overexposure by Cytogenetic Biodosimetry  in Saudi Population 

بونوران:      (  435203090شوذى بتوال سويف البتوال )  :للطالبويف    دكتورراة  ئيسج للى رساليف  . إشراف ر 7
لوووب الغووودة الكظريووويف و اورا  لقووود الشوووبكيف الوصوووبييف جوووار السووومبالاوييف بووو  املرضوووى    ألورا األسووواس اجلزيئوووج  

 السوردي 
The Molecular Basis of Pheochromocytoma and Paraganglioma among  Saudi Patients 

(  436203668)  وداد بنت سوويد حسو  القحطواينللطالبيف :    دكترراة  إشراف رئيسج للى رساليف   .8
ابسووتخدا  مقيوواس املطيوواف الكمووج    Lamin  A/Cالكشووف لوون بروتينووا. النسووخ املتغووايرة لل وو   بونووران:    

 والكتلج املتودد
Detection of  Lamin A/C gene Transcript Variant Proteins of Nuclear Envelope using Quantitative and Multiplex 
Mass Spectrometry 

 مناقشة رسائل ماجستري ودكتوراه  
 5    املا بونران  بن شرف  املقدميف من الطالبيف رفا   الدكتررا مناقشيف رساليف    2014يرنير  : 

ا  HDM2جل  حملرض ا 309واملرقع   TP53لل    72املتوددة للكردن  لتقيي  تر يع االمناط لألشكا
 السوردي  وأت اها للى التحسع اإلشوالج. 

Assessing the Genotypes Distribution of TP53 Coden 72 and HDM2 Prompter 309 Polymorphisms in Saudi 
Population and their Impact on Radiosensitivity.  

 

 23    داليا سويد السرار بونران :  طالبيفمناقشيف رساليف املاجستا املقدميف من ال    2014ديسمرب 
 الترصيف اجليين الضطرااب. امليتركرندراي ا املرضى السوردي  

Genetic Characterization of Mitochondrial Disorders in Saudi Patients.   
 

  داليا بنت مصطلى حممد دمياطجميف من الطالبيف مناقشيف رساليف الدكتررا  املقد 2015يرنير 
 :  بونران 



 31 

دراسا. نسي ييف و تركيبييف دقيقيف وجزيئييف لن أت ا نبا. القسط للى اآل ر اجلانبييف لوقار 
 الريسربيدون م اد االضطراب ا بو  ذكرر اجلرذ املخرب . 

Histological Ultrastructural and Molecular Studies on the Effect of Malay Ginger Costus Specious on the Side 
Effects of Risperidone Antipsychotic Drug in some Organs of Male Wister Rat.    
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