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الأهشطة الأخرى وعضوية
اللجان

 المشرف عمى الخدمو المجتمعيو في كميو العموم االداريو بجامعة نجران عام 6102 -6102 مرشد اكاديمي في كميو العموم االداريو بجامعة نجران عضو في لجنو كميو المجتمع بجامعة نجران عضو في لجنو العالقات العامو في كميو العموم االداريو فيجامعة نجران
 عضو في لجنو االبتعاث في كميو العموم االداريو بجامعة نجران عضو في لجنو االختبارات االنتظام واالنتساب عضو في تنفيذ مشروع التطوير في كمية العموم االدارية عضو في معيار التعميم والتعمم -عضو في معيار المرافق والتجييزات

 عضو في لجنة تنمية الميارات في كميو اداره االعمالالدورات الجدريبية وورش
العمل/هدوات /فعاليات

 دورة تدريبيو في استخدام التعميم اإللكتروني دورة عن ميارات العرض التقديمي الفعال دورة عن جودة األبحاث واليات النشر الدولي في مجالت عمميو دورة عن معايير الجودة في العممية التعميمية وفق النظام الوطنيلمجودة بالمممكة
 دورة عن نواتج تعمم المقرر الدراسي وكيفية قياسيا دورة عن االستراتيجيات الحديثة في التدريس الجامعي دورة عن االتجاىات الحديثة في التدريس دورة عن قياس وتقويم نواتج التعمم عمى مستوى البرنامجوالمقررات
 دورة عن توصيف البرنامج والمقررات الدراسية دورة عن ممف االنجاز االلكتروني دورة في نظام البالك بورد مسنوى متقدم دورة ادارة الموار البشرية في ظل رؤية 6101 دورة في كتابة التقارير وعرض البيانات ورشة عمل العداد خطة البحث العممي ورشة عمل خطة االعتماد المطور ورشة تدريبية في توصيف المقررات بالشكل الحديث -فعالية ومشاركة في نشاط خدمة مجتمعية بعنوان  -نغرس شجرة
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