
   ةــيـ ذاتـال  رةــيــسـال
                مي عبدالعزيز متعب آل مطلقه: مــــــاالس

 :  الجنس أنثى   :   الجنسية سعودية 
 االجتماعية الحالة  عزباء  عدد أفراد األسرة  11 

 الميالد وتاريخ  مكان  الرياض  
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 التابع لها :  الكلية  كليــــة العلـوم اإلداريـة 

 مـســالق إدارة األعمال 
 العلمية المؤهالت  ماجستير  

 التخصص الدقيق  إدارة  
 المرتبة العلمية  معيدة 

 الترقية  تاريخ 
 .١٤٣١ -١٤٣٠  المجتمعبكلية  معيد 

 .١٤٣٨-١٤٣١معيد بكلية العلوم اإلدارية 

 إلى اآلن. ١٤٣٨العلوم اإلدارية   ةيبكل ةمحاضر

 الوظيفي واألكاديمي التاريخ

 أووالجوائز المحلية   المنح  
 العالمية 

 م.٢٠١١ -٢٠١٠ع عام  قسم إدارة األعمال في كليـة المجتم  رئيسة •

 .م٢٠١١ -٢٠١٠في كليـة المجتمع عام  لتأديبيةعضوة في لجنة ا •

 م.٢٠١١  معافي كلية المجتمع    لطالبيةعضوة في األنشطة ا •

 .م٢٠١٤مشتركة في عمل تقرير السنوي لكلية العلوم اإلدارية  •

 .م٢٠١٣ـ٢٠١٢عضو في لجنه الرصد في كلية العلوم اإلدارية عام  •

 م.٢٠١٣-٢٠١٢عام  ة في كلية العلوم اإلداريةيبيدأعضوه في اللجنة الت •

 م٢٠١٧عام  إدارة العامة  قسم  مهامبة مساعد •

األنشطة األخرى وعضوية  
 اللجان 



 .م٢٠١٧اندة عام  سمالتخصصات المساعدة بمهام قسم  •

 .م٢٠١٨-٢٠١٧والتأديب بالكلية عام عضوه في لجنة حاالت الغش  •

 م.٢٠١٨-٢٠١٧والمتابعة عام  التخطيطعضوه في لجنه  •

                             .م٢٠١٨-٢٠١٧عضوه في وحده التسجيل بالكلية عام   •

 .م٢٠١٨ -١٧ -١٤ -١٣ -١٢عضوه في الجودة لألعوام  •

 .الى االن م٢٠١٨ -١٧ -١٤ -١٣ -١٢كاديمي اإل عضوه في اإلرشاد •

 .م ٢٠١٤ -٢٠١٢رئيسة لجنه البحث العلمي وخدمة المجتمع لألعوام  •

 .م٢٠١٨ – ٢٠١٧عام التعليم والتعلم  عضو في معيار الرابع   •

 م.2018حضور اللقاء العلمي الثالث من لقاءات الكلية العلوم االدارية عام  •

 .م٢٠١٩-٢٠١٨رية م اإلداولعضو في وحدة التدريب بكلية الع •

 م.٢٠١٩- ٢٠١٨وحدة التطوير والجودةمشرفة   نائبة •

 .م٢٠١٩-٢٠١٨ة  عضوه في لجنة مراجعة الورقة اإلختباري •

 م.٢٠١٩ـ٢٠١٨عضوه في معيار التاسع عمليات التوظيف عام   •
 م2019عام  تمصادر التعلم والمرافق والتجهيزا عضوه في معيار السادس •

 . الى االن 

ف ضد المرأة  كرئيسة للتنظيم الخارجي  تقى العنتنظيم مل  يالمشاركة ف •
 .2019عام

 م. 2019تخرج الدفعة الثانية عشر للعام المشاركة في تنظيم حفل  •

 .2019عضوه في لجنة توصيف المقررات وتطويرها لقسم ادارة األعمال عام •

 م.2019حضور اللقاء العلمي الرابع من لقاءات الكلية العلوم االدارية عام  •

 . م2019ادارة األعمال عام  م ر ريادة األعمال لقسعمل على توصيف مقر  •



 . م2019ألعضاء هيئة التدريس عام  قياس نواتج التعلم في تقديم دورة •

 م. 2018حضور دورة مصفوفة نواتج التعلم عام  •

 .  2020م الى 2019مشرفة وحدة الخريجات   •

 . 2020مشرفة وحدة التدريب التعاوني بالكلية  •

 م2020العمل للطالبات الخريجات  اخالقيات  تقديم دورة •

 . يالسعودي الدولي_ بريطانحضور المؤتمر العلمي ا •

• English language course . 

عام ودة في العملية التعليمية وفق النظام الوطني للجودة بالمملكة  معايير الج •

 .م٢٠١٣

 .م٢٠١٣عام  قياس نواتج التعلم  •

 .م٢٠١٣عام  البرنامج وفق معايير الهيئة  توصيف إعداد  •

 .م  ٢٠١٧عام   التحسين المستمر للفاعلية التعليميةخطط  •

 .م ٢٠١٧ام عإعداد االختبارات الجامعية وفق معايير الجودة  •

 . م٢٠١٧ عام التقويم الذاتي لعضو هيئة التدريس في العملية التعليمية  •

 م. ٢٠١٧التخطيط االستراتيجي للتميز عام  •

 .م٢٠١٨التخطيط االستراتيجي للمؤسسات المعلوماتية عام  •

 .م٢٠١٨عام  MENDELEYادارة المراجع باستخدام برنامج  •

 .م٢٠١٨عام   ENDNoteمهارات استخدام برنامج  •

 .م٢٠١٨استراتيجيات التعلم الذاتي في البيئة الرقمية عام  •

 . م٢٠١٨عام  الخرائط الذهنية واستخداماتها في الدراسة الجامعية •

 م.٢٠١٨اتي في البيئة الرقمية عام مهارات المدرب المعلوم  •

  .م٢٠١٨عام  English For Businessدورة  •

 م.٢٠١٨أساسيات نظام التعلم االلكتروني عام  •

 م.٢٠١٨ت االتصال األكاديمي الفعال عام مهارا •

والدورات   المؤتمرات والندوات
 التدريبية 



 م.٢٠١٨ل عام كساساسيات تعلم برنامج اال •

 م. ٢٠١٨مستوى متقدم عام   -نظام البالك بورد  •

 م.٢٠١٩نظام اعداد الخطط الدراسية بجامعة نجران عام  •

لدراسات العليا ومتطلبات تحقيقها  معايير ضمان الجودة واالعتماد لبرامج ا  •

 م.٢٠١٩عام 

 م.٢٠١٩عام  SPSSاالحصائي باستخدام التحليل  •

 م. ٢٠١٩كتابة التقارير وعرض البيانات عام  •

 م.٢٠١٩عام  ماتيةبناء البرامج التدريبية في المؤسسات المعلو •

 م.٢٠١٩اختبار التوفل لطلبة الدراسات العليا عام  •

  م.٢٠١٩عام  ئة الرقميةالتسويق اإللكتروني في البي •

 م.٢٠١٩حوث الدراسات العليا عام تصاميم األدوات المختلطة في ب •

 م. ٢٠١٩ت عام مهارات تنظيم إدارة الوق •

 م.٢٠١٩عام  تطبيقات انترنت األشياء  •

 م. ٢٠١٩عام  ةلبحوث الجامعيإعداد كتابة ا •

 م.٢٠١٩عام مقدمة في اللغة الفرنسية  •

عام   لغة اإلنجليزية لطلبة الدراسات العليامهارات الكتابة األكاديمية بال •

 م.٢٠١٩

 م ٢٠١٩ام ع  حوث النوعيةالب •

• SAGE Journals and SAGE Knowledge  م. ٢٠١٩عام 

 م  ٢٠١٩عام   لميةاستخدام تطبيقات الفهرسة خالل كتابة المقاالت الع •

 م. ٢٠١٩عام  التوثيق العلمي للمراجع  •

 م. ٢٠١٩عام  المعايير الدولية للنشر •

• Mendeley Beyond reference manger   م. ٢٠١٩عام 

 م. ٢٠١٩عام   األساليب العلمية الناجحة في مجال البحوث •

• How to publish in academic journals   م.  ٢٠١٩عام 

 م. ٢٠١٩عام   الرقمية البحث في اثراء المعارف •

 ٢٠١٩عام   كتب أكسفورد االكاديمية على االنترنت كما لم تختبرها من قبل •

 م.

 م. ٢٠١٩ االنترنت عامرحلة في دوريات أكسفورد على  •



 م.  ٢٠١٩ العلمي عامدورة في التكس للنشر  •

عبد جامعة الملك   - Scale Upإدارة الفصول التفاعليةحضور محاضرة  •

 .م٢٠٢٠ -زالعزي

جامعة   - العافية النفسية ودورها في تحسين جودة الحياة حضور محاضرة  •

 .م٢٠٢٠ -زعبد العزيالملك 

 -  دور القيادات األكاديمية في تحقيق االعتماد البرامجيحضور محاضرة  •

 م.٢٠٢٠ -ز عبد العزيجامعة الملك 

جامعة    -  أثر التميز المؤسسي في االرتقاء بمنظومة التعليمحضور محاضرة  •

 م٢٠٢٠ -زعبد العزيلك الم

سديم االلكترونية  منصة  – حضور دورة المبادرات التطوعية خطوة بخطوة •

 م٢٠٢٠ –

بإدارة   اآللينادي الحاسب  -الجودة والتميز في التعليم عن بعدحضور دورة  •

 . م٢٠٢٠ -تعليم بيشة

نادي  -لتكنولوجية في العملية التعلميةالمستحدثات احضور دورة توظيف  •

 .م٢٠٢٠ -بإدارة تعليم بيشة  لياآلالحاسب 

  -طبيق لتجويد العملية التعليميةالمفهوم والت -التصميم التعليميحضور دورة  •

 .م٢٠٢٠ -بإدارة تعليم بيشة   اآللينادي الحاسب 

 –صة العطاء الرقمي من-حضور محاضرة كيفية تحديد جمهورك المستهدف •

 .م٢٠٢٠

العطاء الرقمي  صةمن -Googleحضور محاضرة تصميم النماذج بواسطة   •

 .م٢٠٢٠ –

صة العطاء الرقمي من -( قواعد استخدام االنترنت كن ذكيا  )محاضرة حضور  •

 .م٢٠٢٠ –

صة العطاء الرقمي من -التسويق الرقميحضور محاضرة كيفية إنشاء خطة  •

 .م٢٠٢٠ –

  –صة العطاء الرقمي من   -اية جهازك حضور محاضرة )كن أمنا ( حم •

 .م٢٠٢٠

 Enterpriseفي المنظمات  المؤسسيةة حضور محاضرة البني •

Architecture-  م٢٠٢٠ –صة العطاء الرقمي من. 



  –صة العطاء الرقمي من   -مقدمة في الذكاء الصناعيحضور محاضرة  •

 .م٢٠٢٠

صة العطاء  من  -إللكترونية في اإلدارة التعليميةحضور محاضرة دور القيادة ا •

 .م٢٠٢٠ –الرقمي 

صة العطاء  من -خداماته التعليمية واست  Google driveة حضور محاضر •

 .م٢٠٢٠ –الرقمي 

ريادة  معهد  –زون والمشتريات )سالسل اإلمداد( حضور دورة إدارة المخ  •

 .م٢٠٢٠ -األعمال الوطني

 -ريادة األعمال الوطنيمعهد  -ني بالمحتوىحضور دورة التسويق االلكترو •

 .م٢٠٢٠

 -عمال الوطنيريادة األمعهد  -يات الخطط التسويقية  حضور دورة أساس •

 .م٢٠٢٠

الشؤون  إدارة-حضور دورة حل المشكالت واتخاذ القرارات في بيئة العمل  •

 . م٢٠٢٠ -االكاديمية والتدريب بصحة الطائف

الشؤون االكاديمية والتدريب   إدارة -حضور دورة عالقات ورضى الموظفين •

 .م٢٠٢٠ -بصحة الطائف

  -بالحدود الشمالية ي الثقافيدباألالنادي  –إللقاء والتقديم حضور دورة فن ا  •

 .م٢٠٢٠

-نورةمنصة نماء الم  -تكاملةالمتصاالت التسويقية حضور ورشة عمل اال •

 .م٢٠٢٠

منصة نماء   -موقعك االلكتروني وتجربة المستخدم عمل حضور ورشة •

 .م٢٠٢٠-نورةالم

 .م٢٠٢٠-نورةمنصة نماء الم -طور أدائك بفهم عميلك  لحضور ورشة عم •

عبد  نورة بنت جامعة  –سويق لرواد األعمال حضور ورشة عمل الت •

 .م٢٠٢٠ -نالرحم

  -نالرحمعبد نورة بنت جامعة   – دراسة الجدوىحضور ورشة عمل  •

 .م٢٠٢٠

تمكين المرأة مركز  –العمل الخيري في األزمات   حضور لقاء توظيف •

 م. ٢٠٢٠-بجامعة طيبة 



 -ة األهلية ياالجتماع ميةلجنة التن -فن إدارة العالقات العامة حضور دورة  •

 .م٢٠٢٠

، مكافحة  )مكافحة اإلغراقحضور اللقاء التعريف بالمعالجات التجارية  •

التجارية  رفة غال – مكافحة الوقاية من الزيادة في الواردات(الدعم، 

 . م٢٠٢٠ -بالمدينة المنورة الصناعية

  -ونوجههلمجتمعية شعور كيف نستثيره ا ي المسؤوليةحضور اللقاء التدريب •

 . م٢٠٢٠ – مجتمعيةال ةؤولي المس جمعية 

 –  مجتمعيةال  ةالمسؤوليجمعية  -الذات مع  تاإلتيكي حضور اللقاء التدريبي •

 .م٢٠٢٠

  ةالمسؤوليجمعية  -والحوار  االتصالحضور اللقاء التدريبي تنمية مهارات  •

 .م٢٠٢٠ –  مجتمعيةال

جمعية   -ضور اللقاء التدريبي التفكير العاطفي والمسؤولية المجتمعية ح •

 .م٢٠٢٠ – مجتمعيةال ةولي المسؤ

الوقف العلمي بجامعة الملك  -اإليجابية لشخصية صناعة ا حضور دورة •

 .م٢٠٢٠ -عامة بجدةال عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد

األمير  أكاديمية -للمشاريع الريادية حضور دورة إدارة الحمالت اإلعالنية •

 . م٢٠٢٠ -طبيقيالت  أحمد بن سلمان لإلعالم

-  في الفعاليات والمؤتمرات خطة إدارة الحشود حضور دورة مهارات •

 .م٢٠٢٠ -طبيقيالت األمير أحمد بن سلمان لإلعالم أكاديمية

األمير  أكاديمية -االجتماعيصات التواصل حضور دورة ريادة األعمال في من •

 . م٢٠٢٠ -طبيقيالت  أحمد بن سلمان لإلعالم

مد بن سلمان  األمير أح  أكاديمية -رة صناعة اإلعالم الرياديحضور دو •

 .م٢٠٢٠ -طبيقيالت لإلعالم

 األمير أحمد بن سلمان لإلعالم أكاديمية -حضور دورة صحافة ريادة األعمال •

 . م٢٠٢٠ -طبيقيالت

األمير أحمد بن سلمان   أكاديمية -في اإلعالم الرقمي ورشة المشاريع ر حضو •

 .م٢٠٢٠ -طبيقيالت لإلعالم

 -جمعية التنمية األسرية بتبوك -في الحياة اإليجابيةحضور اللقاء التثقيفي  •

 م٢٠٢٠



 –معهد كادر السعودية للتدريب    -حضور دورة مهارات اإللقاء والتحدث •

 م٢٠٢٠

وية  علوم والتربلل  الجمعية السعودية -حضور دورة منهجية تصميم المبادرات  •

 .م٢٠٢٠ -ن( فرع الجوفوالنفسية)جست

المتوسط( لمستوى )  ميةالرس إعداد التقارير وتحرير الخطاباتحضور دورة  •

 .م٢٠٢٠ –تدريب معهد النجاح العالي لل  -

 م.٢٠٢٠ -معهد جدة العالي للتدريب  -ة الشخصيةحضور دورة بوصل •

 . م٢٠٢٠ -ركز ريادة اإلبداع للتدريبم -يرحضور دورة إدارة التغي  •

 .م٢٠٢٠ -معهد جسارة للتدريب -حضور دورة استراتيجيات اإلدارة الحديثة •

 . م٢٠٢٠-مركز رؤية المرافق للتدريب -عاطفيحضور دورة الذكاء ال •

 .م٢٠٢٠-المعهد السعودي اإلمريكي -القيادية حضور دورة تنمية المهارات •

 م٢٠٢٠ -مركز ثقات التدريب - حضور دورة تنمية الموارد البشرية •

• How to design your academic poster? - Saudi 

Society at Imperial College London-2020  

-تدريبللكادر السعودية معهد  –رة إدارة المشاريع باللغة العربية حضور دو •

 م٢٠٢٠

معهد كفاءات األعمال   -يرةريع الصغحضور دورة دراسة الجدوى للمشا •

 . م٢٠٢٠ -للتدريب

 -مركز رحلة اإلبداع للتدريب  -دورة كيف تبدأ مشروعك التجاريحضور  •

 .م٢٠٢٠

  -سعودية للتدريب معهد كادر ال -TOTحضور دورة تدريب المدربين  •

 م٢٠٢٠

مركز رحلة   - واألسريةات إدارة الميزانية الشخصية  حضور دورة مهار •

 م٢٠٢٠ -اإلبداع للتدريب

 –الملك سعود جامعة  –كلية التربية  -الميداني وبدائله لقاء التدريبر حضو •

 م٢٠٢٠

الجمعية السعودية   -وكيمياالل  -اليوم العالمي لسرطان الدم -حضور ندوة •

 م٢٠٢٠ –واعتالالت الدم  لألمراض

-مركز رحلة اإلبداع للتدريب -ق لمشروعك باحترافحضور دورة كيف تسو •



 م٢٠٢٠

معهد كفاءات   -ة الموارد المالية ق الذكي و تنمي تسويحضور دورة مهارات ال •

 .م٢٠٢٠ -األعمال للتدريب

 .م٢٠٢٠ – اإلدارة العامةمعهد  –حضور دورة إدارة الوقت  •

 . م٢٠٢٠ -إثراء التميز للتدريبمركز  –ائد حضور دورة تكنيكات ق •

مكتب  -  اإلنجليزيةباللغة ( (PMP المشاريع االحترافية إدارةدورة  حضور •

  م٢٠٢٠ –ابطال المشاريع 

مكتب أبطال  -اإلنجليزية ( باللغة PMI-RMP)طر ارة المخاحضور دورة إد •

 م.٢٠٢٠ –المشاريع 

معهد    -المستقبلية توالتطلعاحي الواقع لربحضور مؤتمر القطاع غير ا •

 م٢٠٢٠ –اإلدارة العامة 

معهد اإلدارة العامة   -م ٢٠٣٠  ورؤيةالصحية  أنظمة الرعايةحضور مؤتمر  •

 .م٢٠٢٠ –

 

 المحاسبة   •

 ة إدارة أعمال المكتبي •

 أخالقيات المهنة  •

 عمال المكتبية والسكرتارية األإدارة  •

 مين إدارة الخطر والتأ •

 مبادئ إدارة األعمال  •

 التنظيم اإلداري بالمملكة  •

 التخطيط االستراتيجي •

 مبادئ االدارة   •

 اإلدارة االستراتيجية •

 ررات( )المق التدريــس



 لبريد االلكتروني الخاص بالجامعة ا

@nu.edu.samaalmutlagah 

 

 المؤلفـــات البحوث و  

mailto:maalmutlagah@nu.edu.sa

