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عبدهللا آل مناظر
محاضر، بجامعة الملك سعود



 المقدمة

تسخير ما املكه من إحساس قوي من المسؤولية, التفاني في العمل, والدافع القوي للعمل في المجال األكاديمي بجامعة الملك سعود واالستفادة من المؤهالت والمهارات
التي حصلت عليها من خالل تحصيلي االكاديمي في خدمة وتطوير العمل لديكم.

 الهوايات


السفر


الرياضة


القراءة

 الشهادات والتقديرات

شكر وعرفان

أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز
Select Month Select Year 

شكر وتقدير

فريق رمضان أمان
Select Month Select Year 

شكر وعرفان

مستشفى الملك فيصل التخصصي (بنك الدم)
Select Month Select Year 

شكر وتقدير

FIU النادي السعودي بفلوريدا جامعة
Select Month Select Year 

 ورش العمل

ورشة عمل بعنوان ( بناء وتعزيز الروابط المجتمعية بين
المجتمع والجامعة في ظل رؤية المملكة 2030)

ورشة عمل بعنوان ( معايير الجودة)

ورشة عمل بعنوان ( تحديث الملفات الدراسية وملفات اللجان)

ورشة عمل بعنوان ( اتفاقية كلية المجتمع والغرفة التجارية
بمدينة الرياض)

ورشة عمل بعنوان (مقترح البحث العلمي في الدراسات العليا)

 التعليم االكاديمي

دبلوم كلية المجتمع / إدارة األعمال
جامعة الملك خالد /كلية المجتمع
أبها، المملكة العربية السعودية

التخرج بمعدل ممتاز وااللتحاق ببرنامج البكالوريوس بالجامعة


بكالوريوس / إدارة األعمال
جامعة الملك خالد /العلوم اإلدارية والمالية

أبها، المملكة العربية السعودية
التخرج من مرحلة البكالوريوس بمعدل 4،20من 5



ماجستير، ادارة أعمال دولية
Florida International Unviersty

ميامي، الواليات المتحدة األمريكية
التخرج بمعدل ممتاز 3.72 من 4

Select Month Select Year-Select Month Select Year



 الدورات التدريبية

المبادئ واألصول العلمية اإلدارية في قطاع االعمال
الغرفة التجارية بمدينة أبها

mm yyyy

تقييم مخرجات التعلم
جامعة الملك سعود

توصيف وتقرير المقررات
جامعة الملك سعود

ابتكار األفكار البحثية
جامعة الملك سعود

آليات قياس مخرجات التعلم
جامعة الملك سعود

معايير ضمان الجودة في التدريس الجامعي
جامعة الملك سعود

تجربتي في االبتعاث
جامعة الملك سعود



ورشة عمل بعنوان ( أهمية التنظيم وإدارة الوقت) [ بمدرسة
دار القلم األهلية]

ورشة عمل بعنوان (أهمية التنظيم وإدارة الوقت) [ بمدرسة
دار السالم]

ورشة عمل بعنوان (أهمية التنظيم وإدارة الوقت) [بمدرسة
السفراء األهلية]

ورش عمل بعنوان (أضرار ومكافحة التدخين) [بمدرسة دار
القلم]

ورشة عمل بعنوان (مفهوم البيئة الجامعية) [بمدرسة دار
السالم]

ورشة عمل بعنوان ( قيم رؤية المملكة 2030)[بمدرسة رائدة
السالم]

ورشة عمل بعنوان (مكافحة التدخين) [ بجامعة اإلمام]

ورشة عمل بعنوان ( مكافحة التدخين) [برعاية وزارة الصحة
في الموالت التجارية بمدينة الرياض]

ورشة عمل بعنوان (أسلوب التلعيب في استخدام البرامج)
[بمؤتمر العاملين معا الشباب]

 العضويات /األعمال التطوعية

عضو/متطوع بهيئة الهالل األحمر السعودي

عضو/متطوع بجمعية تكاتف للعمل التطوعي

عضو/متطوع بجمعية المركز السعودي لمكافحة السرطان

عضو/متطوع بمركز مكافحة التدخين بوزارة الصحة

عضو/متطوع بفريق كن سالما برعاية الدفاع المدني

عضو/متطوع بفريق اللغات المختلفة بمدينة الرياض

عضو/متطوع بفريق رمضان أمان لمشاريع إفطار صائم

عضو /متطوع بمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

 فخور بكوني

منظـــــم
التفكير اإلبداعي ، الفعالية ، اإلنتاجية

اخطـــــط
تحليل المشاكل ، صنع القرار ، إدارة المشاريع ، التخطيط

االستراتيجي

اعمل بروح الفريق الواحد
التعاون وتحديد األهداف وقيادة المجموعة







 المهارات التقنية

مايكروسوفت أوفيس

باور بوينت

90%

70%

استراتيجيات تقييم الطالب
جامعة الملك سعود

إكمال مسار القيادة
دروب

1/ دورة أساسيات القيادة
2/ دورت مهارات القيادة

إكمال مسار دورات السكرتارية التنفيذية
دروب

1/ دورة نم مهاراتك
2/دورة تميز بادائك

3/دورة تواصل بفعالية
4/دورة تفاعل بإيجابية

5/دورة مارس تطبيقات الحاسب

إكمال مسار دورات السكرتارية التنفيذية
دروب

1/ دورة نم مهاراتك
2/دورة تميز بادائك

3/دورة تواصل بفعالية
4/دورة تفاعل بإيجابية

5/دورة مارس تطبيقات الحاسب

إكمال مسار دورات التوظيف لرفع المهارات
دروب

1/دورة مايكروسوفت اكسل
2/دورة مايكروسوفت بوربوينت

3/ دورة مايكروسوفت وورد
4/دورة العمل الجماعي

5/دورة القيادة
6/ دورة التواصل الناجح في العمل

7/دورة حل المشكالت
8/ دورة التواصل الفعال في بيئة العمل

9/دورة العمل الذكية

إكمال مسار دورات أتقن لبرامج المايكروسوفت
دروب

1/دورة مايكروسوفت بوربوينت
2/دورة مايكروسوفت اكسل
3/دورة مايكروسوفت وورد

4/دورة مايكروسوفت أوتلوك

إكمال مسار دورات التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية
دروب

1/ التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية

مهارات البحث وتأليف الكتب ونشر األوراق البحثية
البورد الدولي لعلماء التنمية البشرية لدى األمم المتحدة

بمعدل 30 ساعة تدريبية



مايكروسوفت أكسس

شبكة الويب والمهارات االجتماعية

80%

90%

 المؤتمرات

حضور مؤتمر العاملين معا الشباب بمدينة الرياض

حضور مؤتمر العشرون بعنوان االقتصاد السعودي

حضور منتدى الرياض الدولي اإلنساني

المشاركة بمؤتمر ( تعزيز الروابط المجتمعية في ظل رؤية
المملكة 2030)

 المهارات الشخصية

مهارات التواصل

إدارة الفريق

إدارة الوقت

حل المشاكل بفعالية

90%

70%

80%

90%

 اللغات

اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية

 إدارة الوقت

العمــل (%35)

العائلة (%15)

التخطيط (%20)

الترفيه (%15)

االسترخاء (%15)

إدارة الوقت

 الخبرات العملية

معيد
جامعة الملك سعود

الرياض، المملكة العربية السعودية
األهتمام بتطوير الطالب الجامعي وتقديم أفضل وأجدد وأحدث األساليب في التدريس



منسق أجتماعي
النادي السعودي بفلوريدا

ميامي، الواليات المتحدة األمريكية
تقديم الخدمات والمساعدات االجتماعية والتعليمية لطلبة المبتعثين في بلد االبتعاث



مدرس خصوصي
أون الين

الرياض، المملكة العربية السعودية
تقديم شرح وتبسيط المقررات لطالب الجامعة في السعودية
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