
 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسناء بنت حممد حسني بن عبد الغين فلمبان الاسم

 مسيرة 

العطاء 

 بالجامعة

  كلية اللغة العربية البالغة والنقدقسم ب مساعدأستاذ 

 نبويةالبالغة ال قرآنية،البالغة ال: قالتخصص الدقي 

 املهام اإلدارية: 

 هـ4142/ 12/44  إىل   هــ4141 رمضان من  املكرمة مبكة للبنات الرتبية بكلية الطالبات شؤون رئيسة 

 هـ4111/ 1/ 12 إىل  هـ4111/ 8/ 42 من (األدبية األقسام) املكرمة مبكة للبنات الرتبية بكلية االنتساب شعبة مديرة 

 هـ12/1/4112 إىل هـ4111/ 1/1من ( األدبية األقسام) املكرمة مبكة للبنات الرتبية بكلية االنتساب وكيلة 

 هـ12/1/4111 إىل هـ4112/ 18/1من ( األدبية األقسام) املكرمة مبكة للبنات الرتبية بكلية االنتساب وكيلة 

 هـ4/1/4114 إىل هـ4111/ 1/1 من املكرمة مبكة للبنات اإلدارية والعلوم اآلداب بكلية االنتساب وكيلة 

 املكرمة مبكة للبنات اإلدارية والعلوم اآلداب بكلية االنتساب لربنامج التنفيذية املشرفة 

 هـ4111/هـ4111 إىل هـ4114/ هـ4111 من        

 بالتكليف معاجملت وخدمة األكادميي للتطوير والتسجيل القبول عميد وكيلة   

 هـ1/1/4111 إىل هـ4111/ 11/6 من

 هـ42/2/4111 إىل هـ4111/ 1/1 من معاجملت وخدمة األكادميي للتطوير والتسجيل القبول عميد وكيلة 

 هـ1/1/4116 إىل هـ4111/ 48/2 من والتسجيل القبول دعمي وكيلة 

 

 

 وفاء ملسرية عطاء

 إدارة شؤون
 أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 

االعرتاف بأصحاب الفضل واجب كل مؤسسة ٌتقدر عطاء منسوبيها ومنسوباتها الذين كان هلم الدور واألثر البارز  إن

 .يف رفعة ورقي املنظمة اليت ينتمون إليها

البيضاء والعقول املبدعة اليت بذلت واجتهدت وتركت بصماتها املتميزة يف كل  األياديم القرى لن تنسى وجامعة أ

 .مكان

جنازاتكم احلافلة وذلك دين واملتقاعدات توثيق مسرية عطائكم املتميزة وإخوتنا املتقاعومن هذا املنطلق نأمل منكم إ

اليت سيتم من خالهلا ختليد أعمالكم وإجنازاتكم اليت كان هلا دور يف رقي ونهضة  (عطاءملسرية  وفاء)بتعبئة بطاقة 

 .ىم القرسرية العلمية وادإدارية اجامعة أامل

 



 

 

 

 
        

 

 

 

 حسناء بنت حممد حسني بن عبد الغين فلمبان الاسم

 املشاركات يف خدمة اجلامعة و اجملتمع: 

 يف جملس كلية الرتبية  للبنات األقسام األدبية عضو

 عاًما على تولي خادم احلرمني الشريفني رمحه اهلل 52املشاركة يف اللجنة التنظيمية مبناسبة االحتفال مبرور 

 التنظيمية مبناسبة االحتفال مبرور مخسني عاًما على توحيد اململكة العربية السعوديةاملشاركة يف اللجنة 

 املشاركة يف اللجنة التنظيمية مبناسبة االحتفال مبناسبة اختيار مكة املكرمة عاصمة للثقافة ادإسالمية

 كلية الرتبية  للبناتب املشاركة يف اللجنة التنظيمية يف عدة حفالت للتخرج

 كلية الرتبية  للبنات ب ت منذ الدفعة األوىل إىل الدفعة اخلامسة عشرةاملشاركة يف إعداد دليل للخرجيا

 املشاركة يف حتكيم املسابقة الثقافية لكليات البنات

 هـ8251/8251املشاركة يف جلنة التنظيم  حلفل خترج عام 

 هـ8251/8241املشاركة يف جلنة التنظيم  حلفل خترج عام 

 هـ8241/8248املشاركة يف جلنة التنظيم  حلفل خترج عام 

 هـ8244/8242كة يف جلنة التنظيم  حلفل خترج عام املشار

 (ةرئيسة جلنة املسري) هـ8242/8242املشاركة يف جلنة التنظيم  حلفل خترج عام 

 عند انضمام كلية البنات جلامعة أم القرى جلنة التسجيل ومكافآت الطالب والطالباتيف املشاركة 

 بكلية الرتبية  للبنات جلنة متابعة سري العملية التعليميةيف املشاركة 

 

 املؤمترات و الندوات 

 فندق انرتكونتنتال بالطائف(التعليم الواقع وسبل التطوير)س املشاركة يف اللقاء التحضريي للحوار الوطين الساد

 كلية اليمامة بالرياض املؤمتر الوطين األول للجودة يف التعليم العالي

 جامعة الشارقة بادإمارات العربية املتحدة د األكادميياملؤمتر العربي األول للجودة واالعتما

 فندق الفيصلية بالرياض دتعلم ادإلكرتوني والتعليم عن بعاملؤمتر الدولي األول لل

 فندق الفيصلية بالرياض (تعلم فريد جليل جديد)يم عن بعد املؤمتر الدولي الثاني للتعلم ادإلكرتوني والتعل

(رعاية املوهوبني ضرورة حتمية ملستقبل عربي أفضل)س للموهوبني واملتفوقني املؤمتر العلمي العربي الساد

 األردن/ عمان  

 (فندق انرت كوننتال) الرياض/ معهد ادإدارة العامة املؤمتر الدولي للتنمية ادإدارية

 مركز  امللك فهد الثقايف املؤمتر العلمي األول لطالب وطالبات التعليم العالي

 جدة/ فندق هيلتون  لثاني لطالب وطالبات التعليم العالياملؤمتر العلمي ا

(معايري اعتماد وتوكيد اجلودة وادإطار العام للمؤهالت العلمية يف التعليم العالي يف اململكة)الندوة الرابعة 

 اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي بالرياض 



 

 

 

 
        

 

 

 

 حسناء بنت حممد حسني بن عبد الغين فلمبان الاسم

 معة امللك فيصل بالدمامجا (التحديات والطموح)ندوة إدارة أقسام الطالبات 

 جامعة ادإمام حممد بن سعود ادإسالمية بالرياض ندوة تقنية املعلومات والعلوم الشرعية والعربية

 جامعة  امللك فهد للبرتول واملعادن  منتدى أخالقيات املهنة يف عصر العوملة

 جامعة أم القرى ندوة نظم اجلودة واالعتماد يف التعليم اجلامعي ادإسالمي

 جامعة أم القرى ندوة البحث العلمي

 جامعة طيبة ندوة التعليم العالي للفتاة  األبعاد والتطلعات

 قاعة األمري سلمان بوزارة التعليم العالي   يات مؤسسات وزارة التعليم العاليامللتقى الثالث لقياد

 ورش العمل: 

 جامعة امللك فيصل بالدمام (التحديات والطموح)ورشة العمل اليت عقدت خالل ندوة إدارة أقسام الطالبات 

 الرتبية والتعليم مبكة املكرمة  إدارة ورشة عمل اجلودة الشاملة يف التعليم وبرنامج التأهيل لشهادة األيزو

 (بنات)ليم مبكة املكرمة إدارة الرتبية والتع ورشة عمل  متصفح سيمانور التعليمي

امللك عبد العزيز بإشراف مركز )) ورشة عمل حول الرؤية املستقبلية للتعليم العام يف اململكة العربية السعودية 

 فندق قصر الشرق هيلتون اجدة (للحوار الوطين

 

 ة يتدريبية واحللقات التطبيقت الالدورا: 

 (األقسام األدبية)كلية الرتبية للبنات اجدة  املتوازي باستخدام جانيب الدماغ دورة التفكري

 إدارة الرتبية والتعليم مبكة املكرمة دورة فن ادإلقاء املتميز

 كلية الرتبية األقسام األدبية/ جامعة أم القرى دورة ادإداري الناجح

 كلية الرتبية األقسام األدبية/ جامعة أم القرى الضغوطدورة فن التعامل مع 

 (األقسام األدبية)كلية الرتبية مبكة املكرمة  ة املوضوعية يف ظل التصحيح اآلليدورة وضع األسئل

 (األقسام األدبية)كلية الرتبية للبنات اجدة  ادإلكرتوني دورة التعليم

 ز الوطين للتعلم ادإلكرتونياملرك دام التقنيات احلديثة يف التعليمدورة استخ

 املركز الوطين للتعلم ادإلكرتوني ية فعالة يف التعليم ادإلكرتونيدورة تصميم عروض تقدمي

 املركز الوطين للتعلم ادإلكرتوني  LMSدورة نظام  جسور دإدارة التعلم   

 املركز الوطين للتعلم ادإلكرتوني مقدمة يف برامج البناء والتأليف دورة

 املركز الوطين للتعلم ادإلكرتوني فصول االفرتاضية يف جسورأدوات ال

 املركز الوطين للتعلم ادإلكرتوني دورة يف التعلم املتنقل

 املركز الوطين للتعلم ادإلكرتوني شطة عملية يف التعليم ادإلكرتونيدورة أن

 (الفرع النسوي بالرياض)بالتعاون مع معهد ادإدارة العامة كلية الرتبية مبكة دورة تطبيق اجلودة الشاملة 



 

 

 

 
        

 

 

 

 حسناء بنت حممد حسني بن عبد الغين فلمبان الاسم

 معهد ادإدارة العامة بالفرع النسوي  يف الرياض (إدارة الوقت)حلقة تطبيقية  

 رياضمعهد ادإدارة العامة بالفرع النسوي  يف ال (إدارة اجلودة الكلية)ة تطبيقية حلق

 معهد ادإدارة العامة بالفرع النسوي  يف الرياض (فاعلية املدير يف مجاعات العمل)حلقة تطبيقية  

 معهد ادإدارة العامة بالفرع النسوي  يف الرياض (تنمية مهارات االتصال ادإداري) حلقة تطبيقية 

 النسوي  يف الرياضمعهد ادإدارة العامة بالفرع  (إدارة النزاع يف بيئة العمل)ة  حلقة تطبيقي

 معهد ادإدارة العامة بالفرع النسوي  يف الرياض (مهارات العرض وادإلقاء)طبيقية  حلقة ت

 معهد ادإدارة العامة بالفرع النسوي  يف الرياض (إدارة التغيري)حلقة تطبيقية  

 نسوي  يف الرياضمعهد ادإدارة العامة بالفرع ال (ات أعضاء هيئة التدريس والتدريبمهار)حلقة تطبيقية  

 فندق انرتكونتنتال اجدة (إدارة املعرفة)حلقة تطبيقية  

 معهد ادإدارة العامة بالفرع النسوي  يف الرياض (حتليل املشكالت وصنع القرارات) حلقة تطبيقية 

 فندق انرتكونتنتال اجدةب ةاملنعقدمعهد ادإدارة العامة  (إدارة االجتماعات)لقة تطبيقية  ح

 معهد ادإدارة العامة بالفرع النسوي  يف الرياض (لنيتقويم األداء الوظيفي للعام)حلقة تطبيقية  

 معهد ادإدارة العامة بالفرع النسوي  يف الرياض (التخطيط االسرتاتيجي)حلقة تطبيقية  

 معهد ادإدارة العامة بالفرع النسوي  يف الرياض (بطاقة األداء املتوازن)حلقة تطبيقية  

 

 

 

 ☜:مالحظة

  شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بريدترسل البطاقة على  (dsfacultyg@gmail.com )  


