
 

 

 

 
        

 

 

 

 

 
 

 عائشة سليم حميد الذبياني  االسم

مسيرة العطاء 

 بالجامعة

 التكليفات 

  هـ1418-11-16من عضوه يف جلنة السري على االختبارات ملدة عام اعتبارا 
  10-12عضوه يف جلنة النشاط الثقايف العام لعمادة الدراسات اجلامعية ملدة عام اعتبارا من-

1420  
  1424، 1422، 1419عضوه يف اللجنة الثقافية العامة لألعوام ، 

  4-7مشرفة على الصندوق بعمادة الدراسات اجلامعية ملدة عام اعتبارا من ملدة عام اعتبارا من-
 هـ ملدة عام .1421

  1422عضو مكتب التوجيه والتأديب لعام 

  هـ .1423-6-4عضوه يف جلنة التوجيه واإلرشاد ملدة عام اعتبارا من 
  هـ .1423مستشارة األنشطة الطالبية يف وكالة عمادة شئون الطالب 

  10-14عضوه يف اللجنة اخلاصة ابحتفاالت عمادة الدراسات اجلامعية ملدة عام اعتبارا من-
 هـ1423

 12-4عضوه يف جلنة النشاط الثقايف العام لعمادة الدراسات اجلامعية ملدة عام اعتبارا من- 
1423  

  11-7عضوه يف جلنة النشاط الثقايف العام لعمادة الدراسات اجلامعية ملدة عام اعتبارا من-
1424. 

 هـ .1424-11-7عضوه يف جلنة التوجيه واإلرشاد العليا ملدة عام اعتبارا من 
  12-8عضوه يف جلنة النشاط الثقايف العام لعمادة الدراسات اجلامعية ملدة عام اعتبارا من-

1425  
  1426منسقة كلية العلوم االجتماعية ملهام القياس والتقومي ملدة عامني ابتدأ من 

  هـ . 1427عضوه اللجنة االستشارية العامة ملقر الطالبات الفصل الدراسي الثاين 
 1427ة التطوير اإلداري لعام عضوه جلن 

  عضوه يف اللجنة النسائية املنظمة الستضافة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز
 1428أمري منطقة الرايض إلقامة حوار " امللك عبد العزيز يف مكة املكرمة رؤية اجتماعية " 

 وفاء ملسرية عطاء

 إدارة شؤون
 أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 



 

 

 

 
        

 

 

 

 . هـ .1430-1427انئبة املشرف على مركز التوجيه واإلرشاد 
  1430ه يف اللجنة العليا الدائمة لألنشطة والربامج الثقافية واإلرشاد والتنسيق عضو 

  1435الفصل الدراسي الثاين ه _ 1434وكيلة رئيس قسم اجلغرافيا الفصل الثاين 

 الدورات املقدمة 
  إىل - 5-1دورة فن االتصال يف املشروع اخلريي للزواج ورعاية األسرة ابملدينة املنورة من 

4-5-1423 
  اإلعداد لتأهيلي للمكتبات واملعلومات اليت أقيمت مبركز التدريب والتأهيل النسوي ابملدينة

 هـ1424-2-1املنورة 
  هـ ) عمادة 1426دورة فن االتصال لطالبات جامعة أم القرى يف الفصل الدراسي األول

 شؤون الطالب (
 هـ ) عمادة 1426الدراسي الثاين دورة التفكري االجيايب لطالبات جامعة أم القرى الفصل

 شؤون الطالب(

  عمادة 1426كيف تكونني متحدثة انجحة لطالبات جامعة أم القرى للعام الدراسي (
 شؤون الطالب( هـ

 عمادة  1427دورة فن اإلنصات لطالبات جامعة أم القرى الفصل الدراسي الثاين (
 شؤون الطالب(

  عمادة 1427دورة اخلرائط الذهنية لطالبات جامعة أم القرى يف الفصل الدراسي األول (
 شؤون الطالب (

 مركز الدعم الطاليب  1428بدورة أذييب اجلليد ) تنمية الذات ( الفصل الدراسي األول (
  ) . 

  مركز الدعم الطاليب( 1429دورة صناعة قائدة الفصل الدراسي األول ( 

 عمادة شؤون الطالب ( وكالة) 1430حلسنة الفصل الدراسي األول دورة القدوة ا 

  هـ ) مركز الدعم الطاليب(  1430دورة قوانني الكون الفصل الدراسي األول 
 هـ) مركز الدعم الطاليب1430الفصل الدراسي الثاين   دورة اسرتاتيجيه التغيري والتطوير 



 

 

 

 
        

 

 

 

  مركز الدعم الطاليب(هـ )  1430دورة إعداد مدرب الفصل الدراسي الثاين 
  هـ . ) مركز الدعم الطاليب(1430دورة زراعة القيم الفصل الدراسي الثاين 
  هـ ) مركز الدعم الطاليب(1430دورة اسرتاتيجيات التغيري والتطوير الفصل الثاين 

  وكالة شؤون الطالبات 1432دورة ) اان حرة ( الفصل الدراسي الثاين 

 مركز الدعم الطاليب 1432التفكري ( الفصل الدراسي الثاين  دورة ) أمناط 

  مركز الدعم الطاليب 1432دورة )االمناط العقلية( الفصل الدراسي الثاين 

  مركز الدعم الطاليب 1432دورة )مهارات احلياة ( الفصل الدراسي األول 

  1434ورشة عمل ) جددي حياتك واصنعي شخصيتك ( الفصل الدراسي الثاين 

  1435)ومضات ( الفصل الدراسي األول  رة دو  

  وكالة عمادة شؤون  1435األرض ( الفصل الدراسي الثاين قصيت فوق ) دورة تدريبية
 الطالبات

  وكالة عمادة شؤون الطالبات 1435دورة تدريبية ) معادلة احلياة ( الفصل الدراسي الثاين 

  ( الفصل الدراسي الثاين  1=5دورة تدريبية )وكالة عمادة شؤون الطالبات 1435 

  مركز الدعم الطاليب 1436دورة تدريبية )االبتسامة سر اجلمال ( الفصل الدراسي الثاين 

  مركز الدعم الطاليب  1437دورة تدريبية ) قصيت فوق األرض ( الفصل الدراسي الثاين  

 واثقة حنو االبداع والتميز الدراسي ( اخلاص بكلية خدمة  املشاركة يف برانمج ) خطوات
 اجملتمع والتعليم املستمر ملدة سنتني 

 

  


