السيزة الذاتيت
االسم  :سلىي بدر عبدالزساق الزشيدان
جهت العمل :يعٍذج فً لسى انكًٍٍاء – كهٍح انعهٕو – جايعح انًهك سعٕد.

الجنسيت :سعٕدٌح

التسلسل الىظيفي:
معيد :لسى انكًٍٍاء كهٍح انعهٕو جايعح انًهك سعٕد ْ 1428-8-26 -ـ ٔحرى اٌَ.

الدرجبث العلميت:
 -1البكبلىريىس :جايعح انًهك سعٕد َٓ -اٌح انفصم انذساسً انثاًَ نهعاو ْ1425-1424ـ
حبليبً:
طانثح ياجسرٍش -ذخصص كًٍٍاء فٍضٌائٍح.

الدوراث التدريبيت:
Information Technology
MS_Windows Xp
MS_word
Power Point
Excel

المؤتمزاث:
 -1انًهرمى األٔل " يسٍشج َجاح " :االَجاصاخ انعهًٍح نهًشأج انخهٍجٍح" انًماو فً يشكض
األتحاز – يسرشفى انًهك فٍصم انرخصصً فً انفرشج  24-23رٔ انحجح ْ1424ـ
(حضٕس)
َ" -2ذٔج ذعهٍى انكًٍٍاء فً يشاحم انرعهٍى انعاو" انًمايح فً جايعح انًهك سعٕد فً انفرشج
 24-22صفش ْ1425ـ (حضٕس)
 -3انًؤذًش انسعٕدي انثانس نهعهٕو (آفاق جذٌذج فً انعهٕو ٔذطثٍماذٓا) انزي عمذ فً سحاب
جايعح انًهك جايعح انًهك سعٕد فً انفرشج  23-20صفش ْ1428ـ (حضٕس)
"-4انًؤذًش انعانًً نصُاعاخ ذمٍُح انُإَ" انزي َظًّ يعٓذ انًهك عثذاهلل نرمٍُح انُإَ تراسٌخ
ْ1430/4/11-9ـ انًٕافك 5-7/4/2009و (حضٕس)
إضافح إنى انًشاسكح انفعانح فً ذُظٍى انًؤذًش انسعٕدي انثانس نهعهٕو ٔانحفم انخرايً
انًصاحة نّ ضًٍ انهجُح انُسائٍح انًُظًح نهًؤذًش.
................
تاإلضافح إنى شٓادج شكش يٍ إداسج األَشطح فً ألساو انعهٕو ٔانذساساخ انطثٍح نهًساًْح فً
تشايج إداسج األَشطح نهعاو انذساسً ْ1426-1425ـ

بزامج عمبدة تطىيز المهبراث التدريبيت ألعضبء هيئت التدريس :
أ-

مهبراث تدريسيت:

 -1دوسة تطىيش ويشاجعت انتذسيس – يٍ تقذيى انخبيشة انُيىصنُذيت Adele
 Grahamيستشبسة انتعهيى انًستقم بجبيعت أوكالَذ بُيىصنُذا– يشكض دساست انطبنببث
في عهيشت بتبسيخ 1429/12/4-3هـ انًىافق 2008/12/3-2و
 -2وسشت عًم أداء األستبر انجبيعي في عبنى يتجذد – يشكض دساست انطبنببث في عهيشت
بتبسيخ 1430/1/3-2هـ انًىافق 2008/12/31-30و
 -3دوسة تذسيبيت في انتعهى انُشط  -قذيهب انذكتىس William Buskistانشئيس انسببق
نجًعيت تذسيس عهى انُفس وأستبر عهى انُفس انًتًيض في جبيعت أوبىسٌ وصييم يشكض
بيجيى نتحسيٍ انتذسيس وانتعهى – يشكض أقسبو انعهىو وانذساسبث انطبيت بتبسيخ
13ـ1430/1/14هـ انًىافق 10ـ2009/1/11و

الندوات و ورش العمل:
َ -1ذوة بشاءاث االختشاع و إداسة االبتكبس بىابت جبيعت انًهك سعىد نُقم انتقُيت انتي َظًهب
بشَبيج انًهكيت انفكشيت وبشاءاث االختشاع بجبيعت انًهك سعىد بتبسيخ 1429/11/26-25هـ
انًىافق 2008/11/24-23و
 -2حهقت َقبش انتىأيت انعبنًيت وانتعبوٌ انبحخي بيٍ انجبيعبث انتي َظًهب يشكض انبحىث
بًشكض أقسبو انعهىو وانذساسبث انطبيت بتبسيخ 1429/12/18هـ انًىافق 2008/12/16و
َ -3ذوة (انطب انبذيم ...سافذ ال يُبفس) انتي َظًهب يشكض انبحىث بًشكض أقسبو انعهىو
وانذساسبث انطبيت بتبسيخ 1430/1/9-8هـ انًىافق 2009/1/6-5و
 -4وسشت عًم "أونىيبث انبحج في تعهيى انعهىو وانشيبضيبث في انًًهكت انعشبيت انسعىديت"
انتي َظًهب يشكض انتًيض انبحخي في تطىيش تعهيى انعهىو وانشيبضيبث بتبسيخ 1430/1/23هـ
انًىافق 2009/1/20و
 -5وسشت عًم تطىيش انبشايج "األقسبو" األكبديًيت وتهيئتهب نالعتًبد األكبديًي َظًتهب عًبدة
انجىدة بجبيعت انًهك سعىد بتبسيخ 1430/2/6-5هـ انًىافق 2009/2/1-1/31و
 -6وسشت عًم انسبىسة انزكيت انتي تُظًهب عًبدة انتعهيى االنكتشوَي ونتعهى عٍ بعذ بجبيعت
انًهك سعىد بتبسيخ 1430/3/7-6هـ انًىافق 2009/3/4-3و
 -7وسشت عًم "يهف انًقشس وانتقىيى األكبديًي" انتي َظًتهب كهيت انعهىو في يشكض أقسبو
انعهىو وانذساسبث انطبيت بتبسيخ 1430/3/18 -17هـ انًىافق2009/3/15 -14و
" -8وسشت عًم  2009حبضُبث انتكُىنىجيب أحش االقتصبد انقبئى عهى انًعشفت آنيبث
االحتضبٌ " بًشكض بحىث أقسبو انعهىو وانذساسبث انطبيت انتي َظًتهب وكبنت انجبيعت نهتببدل
انًعشفي وَقم انتقُيت بتبسيخ 1430/3/19-18هـ انًىافق 2009/3/16-15و
 -9وسشت عًم " استخذاو بشَبيج  " Scientific Workplaceانتي َظًهب يشكض انبحىث
بأقسبو انعهىو وانذساسبث انطبيت بتبسيخ 1430/4/2هـ انًىافق 2009/3/29و
ٔ -10سشح عًم "انجٕدج ٔذطثٍماذٓا فً يؤسساخ انرعهٍى انعانً" انرً َظًرٓا عًادج انجٕدج
تجايعح انًهك سعٕد ٔألًٍد فً يشكض ألساو انعهٕو ٔانذساساخ انطثٍح تراسٌخْ1430/6/2-1ـ
انًٕافك 25-26/5/2009و

األنشطت واللجبن داخل القسم:
 -1عضٕ نجُح حجض لاعاخ االخرثاساخ انفصهٍح ٔانُٓائٍح نًشحهح انثكانٕسٌٕط ٔانًاجسرٍش
داخم انمسى ٔرنك تانرُسٍك يع انجٓاخ انًسؤٔنح عٍ انماعاخ تاإلضافح إنى ذٕفٍش يشالثاخ
نجًٍع ْزِ االخرثاساخ يٍ انفصم انذساسً األٔل نعاو ْ1429-1428ـ ٔحرى َٓاٌح انفصم
انذساسً انثاًَ ْ1430-1429ـ ( .نًذج عايٍٍ)
 -2عضٕ نجُح انجٕدج يٍ انفصم انذساسً األٔل نعاو ْ1431-1430ـ

