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   بسم هللا الرحمن الرحٌم                                                                

            

 

 

 سنة 36العمر :    : سعٌد علً سعٌد آل فالح القحطانً  االسم

 مكان المٌالد: خمٌس مشٌط     هـ 91/4/9311تارٌخ المٌالد : 

 s30s30s@hotmail.comاإلٌمٌل :                                   5546644435الجوال : 

 4المرتبة :                                                 الوظٌفة : مساعد إداري 

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املؤهالت : 

  هـ.9491حاصل على الشهادة الثانوٌة العامة قسم العلوم الشرعٌة عام 

 ٌهـ. 9445ة من مركز الشرق األوسط عام حاصل على دبلوم سكرتارٌة تنفٌذ 

 (. االجتماعٌةوالخدمة  جتما االتخصص ) علم  ) حالٌاً ( منتسب بجامعة الملك فٌصل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اخلربات والدورات : 

  هـ.49/95/9449تارٌخ التعٌٌن بجامعة الملك خالد 

  هـ.9444هـ وحتى عام 9449سكرتٌر عمٌد كلٌة العلوم من عام 

  هـ.9441هـ وحتى عام 9444اإلدارٌة بكلٌة العلوم من عام  االتصاالتوحدة 

  هـ.9441اإلدارٌة بوكالة الجامعة لكلٌات البنات عام  االتصاالتوحدة 

 هـ.9433حتى عام  9435ٌس قسم القبول والتسجٌل بعمادة الدراسات العلٌا من عام رئ 
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  رئٌس قسم المكافآت المالٌة للمشرفٌن والمناقشٌن على الرسائل العلمٌة بعمادة الدراسات العلٌا

 حتى تارٌخه. 9434من عام 

   الشرق م بمركز 9111ساعة عام  445دورة فً إدخال البٌانات ومعالجة النصوص لمدة

 األوسط للتنمٌة البشرٌة.

   م.9111ساعة بمركز الشرق األوسط للغات عام  15دورة اللغة اإلنجلٌزٌة لمدة 

 م.9111دورة تدرٌبٌة فً السكرتارٌة التنفٌذٌة بمركز الشرق االوسط عام 

  هـ.9444( عام االتصالدورة تدرٌبة بمركز النخبة للتدرٌب والتنمٌة ) أساسٌات فن 

  هـ.9441فً إعداد وكتابة التقارٌر بمركز الشرق األوسط للتنمٌة البشرٌة عام دورة تدرٌبة 

 34ز التعلم اإللكترونً بالجامعة بعنوان تنمٌة مهارات الحاسب اآللً بواقع كدورة تدرٌبٌة بمر 

 .9441ساعة عام 

  هـ.9/99/9436( ساعة بتارٌخ 45أٌام بعنوان إدارة ضغوط العمل بواقع ) 4دورة تدرٌبٌة لمدة 

 تدرٌبٌة بمعهد اإلدارة العامة. ( دورات1 ) حصلت على عدد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللجان املشارك بها :

  هـ.9443المشاركة فً اللقاء الواحد والعشرون للجمعٌة السعودٌة لعلوم الحٌاة عام 

  المشاركة اللقاء األول للجمعٌة العلمٌة السعودٌة للعلوم الفٌزٌائٌة المنعقد بجامعة الملك خالد عام

 هـ.9444

  ك خالد عام فً لجنة الملتقى اإلثرائً األول لرعاٌة الموهوبٌن المنعقد بجامعة الملالمشاركة

 هـ.9445

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املهارات : 

 الحاسب اآللً والطباعة. استخدام 

 اللغة اإلنجلٌزٌة بشكل جٌد. 
 

   


