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بيانات االتصال
جامعة الحدود الشماليه – فرع طريف

العنوان كامالا

alghalimahmoud@gmail.com

البريد اإللكترونى

هاتف العمل

الموقع الشخصى

هاتف المنزل

رابط صفحتك عبر الشبكة االجتماعية
8352222350

جوال

فاكس
الرمز البريدي

صندوق بريد

المؤهالت العلمية (البكالوريوس ،الماجستير ،الدكتوراه)
#
1
2
3
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الوظيفة

مسمى الوظيفة
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أخرى
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المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
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انجليزيه

11

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الممـلـكـــة العـربـيــــة السـعـوديــــة

MINISTRY OF EDUCATION

وزارة الـتـعــلــيـــــــــــــــــــــــم
جـامـعـــة الـحــــدود الشمـاليـــــــة

NORTHERN BORDER UNIVERSITY

عـمـــادة السـنـــة التحضـيــريـــــة

DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR

والـــدراســـــــات المــســــانــــــــدة

& SUPPORTIVE STUDIES

)(054

)(054
www.nbu.edu.sa

#

مكان االنعقاد

عنوان المؤتمر أو الندوة

السنة

الدور
حضور

مشارك

1
2

االهتمامات العلمية
#

االهتمامات العلمية

1
1
اإلشراف على الرسائل الجامعية
#
1
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عنوان الرسالة
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عضوية اللجان والجمعيات المتخصصة
#

اللجنة أو الجمعية

المكان

الفترة الزمنية

1
2

الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل
#

عنوان الدورة  /ورشة العمل

التخصص

1

ورشه

قوانين التدريب الفعال

1
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ورشه

2
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4

دورة

تخطيط الجلسه
التدريبيه
االبداع فى التدريب
تدريب المعلم

مكان االنعقاد

السنة

جامعة الجوف
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جامعة الجوف
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جامعة الجوف
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على مهارة الكتابه
5
6

المهارات
مهارات متخصصة
مهارات متقدمة

المساهمات المجتمعية والثقافية والتطوعية في مجال التخصص
#
1
1
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المساهمة  /النشاط

طبيعة النشاط

الفترة الزمنية
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الجوائز التقديرية
#

مسمى الجائزة

الدولة والجهة المانحة

الفترة الزمنية

التخصص

1

المناصب اإلدارية
#

الجهة

المنصب اإلدارى

الفترة الزمنية

الدولة

1
1

اللغات
اللغة التى تجيدها

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرها

تحدث

كتابة

قراءة

العربية

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

االنجليزية

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

معلومات أخرى
#
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المعلومات
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1

اإلنتاج العلمى:
#
1
2
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عنوان البحث  /الكتاب

مكان النشر

الناشر

سنة النشر

