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ثانياً  :املهام اإلدارية

املهمة اإلدارية

جهة العمل

تاريخ التكليف

عميدة عمادة خدمة اجملتمع والتنمية
املستدامة

جامعة الدمام

بتعيني من وزير التعليم
1435/02/20هـ

مديرة اإلدارة العامة ملراكز البحوث
يف عمادة البحث العلمي

وكالة كليات البنات يف اململكة

1427هـ

رئيسة جلنة وضع أسئلة امتحان
الطالبات املنتسبات ألقسام اجلغرافيا
على مستوى كليات اململكة
رئيسة قسم اجلغرافيا

1423/11/24هـ
كلية اآلداب للبنات بالدمام

1422/4/9هـ

رئيسة النشاط الطالبي بالكلية

1418/4/24هـ

رئيسة قسم اجلغرافيا

1415/11/3هـ
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ثالثاً :التدرج الوظيفي
الوظيفة

اجلهة

أستاذ مشارك

بداية التعيني

نهاية التعيني

1425/7/28

ــ

1417/1/12هـ

أستاذ مساعد

1425/7/28هـ

كلية اآلداب للبنات
حماضرة

1412/3/29هـ

1417/1/11هـ

معيدة

1405/11/21هـ

1412/3/28هـ
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رابعاً :املؤهالت العلمية

املؤهل

تاريخ احلصول عليه

دكتوراه

1416/11/27هـ

ماجستري

1411/11/13هـ

بكالوريوس

1405/9/9هـ

جهة املنح

التخصص

مالحظات

جغرافية اقتصادية
(نقل)

كلية اآلداب للبنات
بالدمام

جغرافيا بشرية
(اقتصادية)

جغرافيا

بتقدير عام ممتاز
ونالت عليها جائزة
األمري حممد بن فهد
للتفوق العلمي
بتقدير عام ممتاز
مع مرتبة الشرف
األوىل

عنوان رسالة املاجستري :
خط أنابيب البرتول والغاز الطبيعي شرق/غرب والتنمية يف اململكة العربية السعودية؛ دراسة يف اجلغرافيا االقتصادية.

عنوان رسالة الدكتوراه :
شبكة الطرق الربية باملنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية ؛ دراسة يف جغرافية النقل.

خامساً :العضوية داخل اجلامعة







عضو جملس أمناء جائزة سنابل احلصاد للمسئولية اجملتمعية ( نائبة رئيس اجمللس ) .
رئيسة فريق العمل املكلف بإعداد وتنفيذ مبادرة تعزيز املسؤولية االجتماعية للجامعات السعودية ،خالل العام
اجلامعي 1434/1433هـ.
رئيسة فريق العمل املكلف بإعداد وتنفيذ مبادرة تهيئة البيئة اجلامعية لذوي االحتياجات اخلاصة ،خالل العام
اجلامعي 1435/1434هـ.
املشاركة يف اجتماع الطاولة املستديرة اخلاصة بقيادات التعليم العالي خالل العام اجلامعي 1435/1434هـ.
عضوة بلجنة أيام املهنة جبامعة الدمام لعام 1435هـ.
عضوة باللجنة التوجيهية لإلشراف على مشروع التطوير الشامل لوكالة اجلامعة للدراسات والتطوير وخدمة
اجملتمع.
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رئيسة جملس قسم اجلغرافيا بالكلية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي 1416/1415هـ  ،والفصل
الدراسي األول من العام اجلامعي 1417/1416هـ.
عضوة يف جملس كلية اآلداب للبنات بالدمام خالل الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي 1416/1415هـ،
والفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 1417/1416هـ.
رئيسة جلنة اإلرشاد الطالبي بالقسم خالل العام اجلامعي 1417/1416هـ.
عضوة يف جملس اإلرشاد األكادميي للطالبات بالكلية للعام اجلامعي 1418/1417هـ.
عضوة يف جلنة النشاط الال منهجي على مستوى الكلية خالل العام اجلامعي 1418/1417هـ.
رئيسة جلنة النشاط االجتماعي على مستوى الكلية خالل العام اجلامعي 1418/1417هـ.
عضوة سابقة يف جملس اإلرشاد الطالبي على مستوى الكلية خالل العام اجلامعي 1417/1416هـ.
عضوة يف فريق العمل املشكّل إلعداد دراسة عن مستقبل التعليم العالي للبنات يف اململكة العربية السعودية خالل
العام اجلامعي 1418/1417هـ.
رئيسة جملس قسم اجلغرافيا بالكلية اعتباراً من 1422/4/9هـ ،وملدة عامني.
عضوة يف جملس كلية اآلداب للبنات بالدمام اعتباراً من 1422/4/9هـ  ،وملدة عامني.
عضوة يف جلنة الدراسات العليا بالكلية اعتباراً من 1422/4/9هـ ،وملدة عامني.
عضوة يف جلنة تطوير املناهج ألقسام اجلغرافيا على مستوى كليات اآلداب للبنات باململكة العربية السعودية
خالل العام اجلامعي 1422/1421هـ.
رئيسة جلنة تعديل املناهج ألقسام اجلغرافيا على مستوى كليات اآلداب للبنات باململكة العربية السعودية خالل
العام اجلامعي 1424/1423هـ.
عضوة دائمة يف كنرتول قسم اجلغرافيا وشؤون االمتحانات.
عضوة يف جلنة التوعية بكلية اآلداب للبنات بالدمام.
عضوة يف اجمللس العلمي لعمادة البحث العلمي بوكالة كليات البنات يف اململكة خالل العام اجلامعي 1428/1427هـ.
عضوة يف فريق دور اإلصالح يف املنطقة الشرقية 1435هـ
عضوا يف جلنة ملراجعة اخلدمات املقدمة باجلامعة حسب املعيار احلادي عشر من معايري اهليئة الوطنية للتقويم
واالعتماد االكادميي
عضوا يف تشكيل جملس الرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية القواعد التنظيمية جملالس الرتبية والتعليم يف
املنطقة
عضوة يف تشكيل جلنة املراجعة اخلدمات املقدمة باجلامعة حسب املعيار احلادي عشر من معايري اهليئة الوطنية
للتقويم واالعتماد االكادميي 1434/08/21هـ
عضوة يف اللجنة الدائمة للوثائق باجلامعة 1435/1/5هـ
عضوة ورئيسة يف تشكيل جلنه الستكمال متطلبات االعتماد االكادميي املؤسسي باجلامعة حسب املعيار احلادي
عشر من معايري اهليئة الوطنية للتقويم و االعتماد االكادميي ,
عضوة يف اللجنة الرئيسية ليوم املهنة اعتبار من 1435هـ وحتى االن .
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سادساً :العضوية خارج الكلية












عضوة يف اجلمعية السعودية للسالمة املرورية.
عضوة يف جملس إدارة اجلمعية السعودية للسالمة املرورية.
عضو يف اللجنة العلمية مللتقى السالمة املرورية الثاني 1435هـ.
كلّفت من قبل جملس إدارة اجلمعية اجلغرافية بأن تكون منسقة
عضوة يف اجلمعية اجلغرافية السعودية  ،وقد ُ
اجلمعية يف املنطقة الشرقية ملدة ثالث سنوات اعتباراً من عام 1426/1425هـ.
عضوة يف اجلمعية اجلغرافية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
عضوة يف اجلمعية اجلغرافية الكويتية.
عضوة يف اجلمعية اجلغرافية املصرية.
عضوة يف هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية.
عضوة يف جملس الرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية للعام املالي 1435هـ 1436 -هـ
عضو تأسيسي يف جملس املنطقة الشرقية للمسئولية االجتماعية منذ 2015/2/22م .
عضو اللجنة الفرعية املكلفة لصيانة القواعد االسرتاتيجية للجنة عمداء وعمادات ومراكز خدمة اجملتمع يف
دول جملس التعاون لدول اخلليج العربي .

سابعا  :اإلجنازات على مستوى عمادة خدمة اجملتمع والتنمية املستدامة
 أسست البنية التحتية لعمادة خدمة اجملتمع والتنمية املستدامة جبامعة الدمام .
 أسست بوابة جامعة الدمام خلدمة اجملتمع والتنمية املستدامة.
 أسست بنك املسئولية اجملتمعية جبامعة الدمام .
 أطلقت عدد من املبادرات اجملتمعية خالل عملها كعميدة خلدمة اجملتمع والتنمية املستدامة منها
 مبادرة تروية ( تروية سليمة لبيئة مستدمية )
 مبادرة برنامج دافع الوطين ( دافع مسئولية جمتمع ومبادرة وطن )
 مبادرة صلة ( صلة اجلامعة باجملتمع )
 مشروع املنزل املستدام .
 مشروع جودة احلياة .
 مشروع إصالح لدور اإلصالح .
 إعداد وتنسيق ومشاركة يف االجتماع الثاني والعشرين للجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة اجملتمع
يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بتاريخ /22/12مارس 2016م باملدينة اجلامعية قاعة جملس
اجلامعة .

5

السرية الذاتية للدكتورة جناح القرعاوي

ثامنا :اإلنتاج البحثي
















تنمية القوى الوطنية العاملة يف اجملال الصناعي ـ دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك) ــ  ،حبث مقدم للندوة العلمية الثالثة ملركز البحوث حتت عنوان تنمية املهارات البشرية؛ رؤية مستقبلية
املنعقدة يف جامعة امللك سعود ،خالل الفرتة من 1423/1/6-4هـ.
أهم العــوامل املؤثرة يف اختيـــار وسيلة نقل املرأة العـــاملة يف اململكة العربية الســعودية ـ دراسة جغرافية تطبيقية
على بعض منسوبات قطاع التعليم العالي يف املنطقة الشرقية للعام اجلامعي 1424/1423هـ .
نقل املرأة العـــاملة بالسيارة اخلاصة يف اململكة العربية الســعودية ـ دراسة جغرافية تطبيقية على بعض منسوبات
قطاع التعليم العالي يف املنطقة الشرقية للعام اجلامعي 1424/1423هـ  ،الندوة اجلغرافية الثامنة ،جامعة أم القرى،
مكة املكرمة1425 ،هـ.
شبكة الطرق الربية يف املدينة املنورة  ،كتاب املدينة املنورة البيئة واإلنسان – دراسة علمية حمكمة ،إشراف
وحترير األستاذ الدكتور حممد أمحد الرويثي واألستاذ الدكتور مصطفى حممد خوجلي ،الطبعة األوىل ،دار
الواحة العربية 1419/1418 ،هـ  1998/1997م.
شبكة الطّرق الربيّة يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية -دراسة يف جغرافيّة النقل -كتاب منشور،
الطبعة األوىل مكتبة التوبة ،الرياض 1996م.
لطرق الربية يف املنطقة الشرقية وعالقتها بالتنمية االقتصادية – طريق الدمام  /اخلرب السريع (دراسة حالة)،
العقيق ،جملة  ،9العدد  ،18-17رجب 1418هـ  /ذو احلجة 1418هـ.
حقل الشيبة النفطي يف الربع اخلالي من اململكة العربية السعودية وأبعاده التنموية ،حبث مقدم للندوة
اجلغرافية السابعة ألقسام اجلغرافيا باململكة العربية السعودية ،املنعقدة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،خالل الفرتة من 1423/1/14-12هـ.
أهمية شبكات الطرق يف التنمية السياحية لشاطئ العقري باملنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية ،
سلسلة حبوث جغرافية ،اجلمعية اجلغرافية السعودية جامعة امللك سعود ،الرياض 1424هـ2003/م.
حركة النقل على حماور الربط الدولية يف شبكة الطرق الربية للمملكة العربية السعودية  ،حبث مقدم إىل
املنتدى العربي لتطوير وربط شبكات املواصالت يف الوطن العربي حلب  /سوريا  20 ،ـ  22سبتمرب  2003م.
املنافذ الربية الدولية للم ملكة العربية السعودية على دول جملس التعاون اخلليجي ودورها يف العالقات املكانية ـ
دراسة جغرافية تطبيقية على املنافذ الربية بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت ـ 1425 ،هـ.
املنافذ الربية الدولية للمملكة العربية السعودية على دول جملس التعاون اخلليجي ودورها يف العالقات املكانية ـ
دراسة جغرافية تطبيقية على املنافذ الربية بني اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين ـ 1432 ،هـ.

تاسعا :املؤمترات واملعارض والندوات العلمية
 تنظيم وحضور املعرض السعودي للسالمة والدفاع املدني  1435هـ.
 حضور امللتقى األول للشراكات اجملتمعية ،أرامكو السعودية1433 ,هـ.
 تنظيم وحضور امللتقى األول للسالمة املرورية املقام عام 1433هـ.
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تنظيم وحضور امللتقى الثاني للسالمة املرورية املقام عام 1435هـ.
املوافق -24
حضور مؤمتر املنظمة الدولية للجهود التطوعية بسلطنة عمان خالل الفرتة 1435/01/23-21هـ
2013/11/26م.
تنظيم وحضور مؤمتر البيئة والتنمية يف منطقة اخلليج خالل الفرتة 1435/4/27/26/25هـ املقام بفندق
الشرياتون وتستضيفه جامعة الدمام حيث مت إطالق محلة " تروية سليمة لبيئة مستدمية ".
احلضور واملشاركة ببحث يف ندوة دور اجلامعة يف تنمية املهارات البشرية ـ رؤية مستقبلية ـ املنعقدة مبركز
الدراسات اجلامعية للبنات ـ األقسام اإلنسانية جامعة امللك سعود بالرياض خالل الفرتة من  4إىل  6حمرم 1423هـ .
املشاركة ببحث يف فعاليات الندوة السابعة ألقسام اجلغرافيا باجلامعات السعودية  ،املنعقدة يف كلية العلوم
االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،خالل الفرتة من  12إىل  14حمرم 1423هـ.
حضور ندوة البيئة والصناعة املنعقدة مبقر الغرفة التجارية الصناعية بالدمام خالل الفرتة من  28إىل  29ذو
احلجة 1423هـ .
حضور ندوة ظاهرة زحف الرمال على السكك احلديدية وطرق معاجلتها  ،املنعقدة مبقر الغرفة التجارية
الصناعية بالدمام خالل الفرتة من  12إىل  14حمرم 1424هـ .
املشاركة ببحث يف فعاليات املنتدى العربي لتطوير وربط شبكات املواصالت يف الوطن العربي  ،املنعقد يف حلب
بسوريا خالل الفرتة من 23ـ 25رجب 1424هـ.
احلضور واملشاركة ببحث ضمن فعاليات الندوة الثامنة ألقسام اجلغرافيا جبامعات اململكة العربية السعودية،
املنعقدة يف رحاب جامعة أم القرى مبكة املكرمة خالل الفرتة من  11إىل  13حمرم 1425هـ.
احلضور واملشاركة ببحث ضمن فعاليات ندوة (السياحة يف اململكة العربية السعودية؛ املقومات واإلمكانات)
املنعقدة يف رحاب جامعة امللك سعود بالرياض خالل الفرتة من  14إىل  17ربيع األول 1425هـ.
حضور فعاليات الندوة الثامنة ألقسام اجلغرافيا جبامعات اململكة العربية السعودية،املنعقدة يف رحاب جامعة امللك
سعود بالرياض خالل الفرتة من  27إىل  29صفر 1427هـ.
اإلشراف على إعداد وتنفيذ ندوة جغرافية بعنوان  :الكهوف والدحول يف اململكة العربية السعودية.
اإلشراف على إعداد وتنفيذ اللقاء السنوي الرابع للجنة التوعية بالكلية.
حضور امللتقى الوطين الثاني لنظم املعلومات اجلغرافية ،إمارة املنطقة لشرقية  ،اخلرب6ـ  8ربيع اآلخر 1428هـ.
حضور امللتقى الثاني للخدمات اإللكرتونية باملنطقة الشرقية ،إمارة املنطقة الشرقية،اخلرب 22/21ذو القعدة
1427هـ.
حضور امللتقى الثالث للخدمات اإللكرتونية باملنطقة الشرقية ،إمارة املنطقةالشرقية ،اخلرب19ـ2صفر1429هـ.
حضور مؤمتر البحث العلمي ،أرامكو السعودية ،جدة 1428هـ ،مبناسبة وضع حجر األساس جلامعة امللك عبد اهلل
للعلوم والتقنية يف ثول.
حضور املؤمتر الوطين الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي يف الدول العربية ( حنو بناء جمتمع
معريف) ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن/الظهران 17ـ20صفر 1429هـ .
احلضور واملشاركة بورقة عمل يف ندوة النقل البحري ،الشارقة1430 ،هـ.
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حضور امللتقى الرابع للخدمات اإللكرتونية باملنطقة الشرقية ،إمارة املنطقةالشرقية ،اخلرب1431هـ.
حضور امللتقى الوطين اخلامس لنظم املعلومات اجلغرافية  ،إمارة املنطقةالشرقية ،اخلرب1431 ،هـ.
حضور امللتقى الوطين السادس لنظم املعلومات اجلغرافية ورئاسة إحدى جلساته ،إمارة املنطقةالشرقية ،اخلرب،
1432هـ.
حضور امللتقى الوطين السابع لنظم املعلومات اجلغرافية ورئاسة إحدى جلساته  ،إمارة املنطقةالشرقية ،اخلرب،
1433هـ.
حضور مؤمتر اإلسالم والسالم ،الدمام1433 ،هـ.
حضور املعرض واملؤمتر الدولي للتعليم العالي ،الرياض1433 ,هـ.
حضور امللتقى الوطين الثامن لنظم املعلومات اجلغرافية ورئاسة إحدى جلساته ،إمارة املنطقةالشرقية ،الدمام،
1434هـ.
حضور الندوة النسائية الرابعة للجمعية األمريكية ملهندسي السالمة1434 ،هـ.
حضور املؤمتر الدولي الثالث للجودة يف التعليم فوق الثانوي ،الدمام 1434 ،هـ.
حضور مؤمتر الوحدة الوطين ثوابت وقيم مبدينة الرياض لعام 2013م1434-هـ 12-11-10 .ذو القعدة 1434هـ
حضور فعاليات محلة سرطان الثدي املقامة جبامعة امللك سعود مبدينة الرياض خالل الفرتة 1435/2/22/21هـ.
تنظيم رحلة املاجنروف املصاحبة للقاء البيئة والتنمية مبنطقة اخلليج العربي 1435هـ
تنظيم ندوة اجلنادرية املقامة حبضور معالي مدير اجلامعة 1435هـ .
حضور امللتقى الرابع لقيادات مؤسسات التعليم العالي املقام مبدينة الرياض "شراكة فاعلة حنو تعليم وتعلم
ملستقبل مستدام لبنات الوطن " يوم السبت املوافق  7مجاد ألول 1435هـ املوافق  8مارس 2014م بوزارة التعليم العالي .
حضور االجتماع العشرين جبامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان (اجتماع جلنة عمداء وعمادات وكليات
ومراكز خدمة املدجتمع يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ) يف الفرتة من  19-17مجاد األول املوافق -18
20مارس 2014م .
حضور ملتقى املسؤولية االجتماعية بأرامكوا 2014/03/31م



حضور برنامج القيادات األكادميية النسائية السعودية جبامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية جبدة خالل الفرتة
من 1435/05/29هـ اىل 1435/06/05هـ املوافق 2014/03/30م اىل 2014/04/05م
حضور منتدى املرأة األقتصادي (بناء املستقبل  ..برؤية املرأة ) مركز سيدات األعمال بتاريخ  10/9ابريل 2014م
مشاركة يف ورشة دور املراة السعودية يف التنمية املستدامة بتاريخ  16ابريل 2014م
حضور ملتقى اجلامعات اخلليجي الثالث 1435/6/27ه 1435/6/29-هـ  .يف مملكة البحرين املنامة
حضور ملتقى املسؤولية اإلجتماعية جتاه املرضى وذويهم يوم 1435/7/15هـ
حضور دورة (إدارة الفعاليات واملؤمترات ) يف الفرتة من 1435/7/26هـ إىل الفرتة 1435/7/28هـ
حضور امللتقى العلمي الثاني قسم نظم املعلومات االدارية كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع  10فرباير
2014م
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حضور امللتقى الثاني ألصحاب االعمال اخلليجيات بفندق الشرياتون بالبحرين 1435/12/22-21هـ .
واملشاركة يف محلة تروية يوم 1435/12/29هـ .
حضور الندوة العاملية للشباب اإلسالمي احلفل السنوي 1435/12/28هـ يف مقر الندوة حبي النزهة
حضور يف ابوظيب مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب " قمة النفع االجتماعي للشباب" يف تاريخ  11/10حمرم املوافق -3
 4نوفمرب  2014م .
حضور ورشة العمل الرابعة يف إدارة املؤسسات الغري رحبية السبت واألحد  16-15حمرم 1436هـ 9-8نوفمرب جبامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن .
حضور يوم اجلمعيات السعودي األحد  16حمرم 1436هـ املوافق 9نوفمرب 2014م يف مدينة الرياض .
حضور املسؤولية االجتماعية ضمن برنامج (سلسلة جتارب ناجحة يف املسؤولية اجملتمعية )  18حمرم يف مقر
غرفة الشرقية
حضور ورشة عمل بعنوان " املرأة القيادية يف بيئة التعليم العالي " االثنني 1436/2/16هـ يف مركز القيادات
األكادميي بوزارة التعليم العالي .
حضور اللقاء العلمي الثالث للعاملني يف جمال السالمة يف اجلامعات السعودية بعنوان " السالمة والصحة املهنية
يف مؤسسات التعليم العالي " حتت رعاية معالي وزير التعليم العالي 1436/4/26هـ املوافق 1436/4/28هـ جبامعة
امللك عبدالعزيز ومت عرض ورقة " مشاركة "
حضور افتتاح خطة العمل االسرتاتيجية للربامج وورش العمل واليت مت أعدادها بني طريف الشراكة جامعة
الدمام وثومسون رويرتز موزعة على عام 2015م يوم األثنني 1436/6/10هـ املوافق 2015/03/30م يف مبنى جائزة األمري
حممد بن فهد .
حضور املؤمتر السنوي األول ملستجدات البحث العلمي :البحوث الطبية والطبية احليوية بتاريخ  18-16مجاد الثاني
املوافق -7-5أبريل 2015م يف قاعة املؤمترات املدينة اجلامعية  .جامعة الدمام
حضور جائزة األمري نايف بن عبدالعزيز للمرأة املتميزة مبدينة الرياض بتاريخ  1436/6/18املوافق 2015/4/7م
إقامة (امللتقى السنوي األول حصاد اجلامعة للمجتمع ) بتاريخ 1436/8/16هـ املوافق 2015/6/3م وإلقاء كلمة ( يدا
بيد حنوا حصاد مستدام )
حضور االجتماع التنسيقي السابع للمكتب التنفيذي للخطة املستقبلية للتعليم اجلامعي آفاق يف فندق الشرياتون
بالدمام اخلميس مجاد أوىل 1436هـ 26 -فرباير 2015م
حضور ورشة عمل بعنوان ( االستدامة يف التنمية االجتماعية ) مبدينة الرياض مبدينة امللك عبدالعزيز يوم
اخلميس بتاريخ 1436/11/5هـ.
حضور الندوة النسائية بعنوان ( املبادرات اجملتمعية للجامعات السعودية وأثرها يف تعزيز االنتماء الوطين ) املقامة
باجلامعة االلكرتونية مبدينة الرياض بتاريخ 1436/12/29هـ املوافق 2015/10/12م.
تدشني البوابة اإللكرتونية لعمادة خدمة اجملتمع والتنمية املستدامة وتفعيل منصة بنك املسئولية اجملتمعية
جبامعة الدمام يوم األربعاء 1437/1/1هـ املوافق 2015/10/14م باملدينة اجلامعية .
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 حضور ملتقى املسؤولية االجتماعية واالستدامة للشركات على مستوى اململكة العربية السعودية جبدة من
تاريخ 1437/2/18هـ اىل تاريخ 1437/2/20هـ
 املشاركة يف منتدى اإلدارة واألعمال السابع وذلك خالل الفرتة  23-21مجادي األولي 1437هـ املوافق  3-1مارس
2016م بفندق سوفيتيل اخلرب بعرض بنك املسؤولية اجملتمعية

عاشرا :الدورات التدريبية
 احلضور واملشاركة يف العديد من حلقات وبرامج معهد اإلدارة العامة منها:
 oحلقة إدارة الوقت
 oحلقة القيادة واإلبداع اإلداري
 oحلقة إدارة اجلودة الكلية
 oحلقة حتليل املشكالت وصنع القرارات اإلدارية
 اجتياز دورة ملدة عام كامل يف حفظ وجتويد القرآن الكريم يف مدرسة أمساء بنت أبي بكر لتحفيظ القرآن الكريم
حبي الدوحة بالظهران ( مرفق شهادة املشاركة ) .
 اجتياز دورة يف احلاسب اآللي حتت عنوان ( . ) Power Point & M S. Excel Advanced
 احلضور واملشاركة يف دورة إعداد األسئلة املوضوعية املنعقدة يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن خالل الفصل
الدراسي األول من العام اجلامعي 1424/1423هـ ( مرفق شهادة املشاركة).
 اجتياز دورة ملدة ستة أيام للتدريب على تنمية مهارات التفكري ،الرياض 8 ،ـ  13ربيع اآلخر 1427هـ.
 اجتياز دورة ملدة أسبوع للتدرب على برامج الـ .BLACK BOARD
 اجتياز دورة ملدة أسبوع للتدرب على برامج الـ .GIS
 اجتياز الربنامج التدرييب إلعداد املدربات املعتمدات لنشر ثقافة احلوار املنفذ من قبل مركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطين ملنسوبات جامعة الدمام يف املنطقة الشرقية ،بتاريخ 12ـ 1433 /3/16هـ ،بواقع  40ساعة تدريبية.
 حضور دورة يف التخطيط اإلسرتاتيجي بعنوان( )Toward a Successful Strategic Planخالل الفصل
الدراسي األول من العام اجلامعي 1435-1434هـ.
 حضور ورشة تدريبية بعنوان  :املسؤولية االجتماعية للقيادات يف فندق الشرياتون – الدمام  5-4مجاد األول 1435هـ
املوافق  6/5مارس 2014م
 حضور دورة يف تركيا مدينة اسطنبول بعنوان قيادة التطوير يف اجلامعات بتاريخ 1435/8/17هـ مخسة أيام .

 حضور ورشة يف مؤسسة امللك خالد اخلريية حتت مسمى خبدم بلدي يف  27مايوا 2014م
 حضور الورشة التدريبية اخلطة التطويرية لوكالة اجلامعة للدراسات والتطوير وخدمة اجملتمع واليت اقيمت
بقاعة التدريب بفندق املريكيور – اخلرب يوم الثالثاء 1435/7/21هـ املوافق 2014/5/20م .
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 حضور الندوة النسائية الرابعة يف احملاضرات التالية :
 .1كيف حنمي أطفالنا من خطر اإلنرت نت
 .2تسوق ألمان
 .3سلوكيات يومية  ...حلياة أفضل
من اجلمعية األمريكية ملهندسي السالمة بتاريخ  19فرباير .2013
 حضور ورشة عمل بعنوان ( املؤشرات احلضرية وارتباطاتها بالتخطيط االسرتاتيجي للمدن وصنع القرار)يوم
االثنني 1436/6/17هـ املوافق 2015/4/6م بفندق الشرياتون .

احلادي عشر :األنشطة البحثية
 االشراف على الدراسة مسحية ملركز امللك عبدالعزيز الثقايف احلضاري  ،من  2015اىل 2016م.










اإلشراف على دراسة بعنوان :سباق اجلري اخلريي السنوي ( دراسة وثائقية)1435 ،هـ
اإلشراف على دراسة ميدانية بعنوان :سباق اجلري اخلريي السنوي ( دراسة حتليلية)1435 ،هـ
خرجت يف إجازة تفرغ علمي للعام اجلامعي 1425/1424هـ  ،وكان مشروع التفرغ بعنوان :املنافذ الربية الدولية
للمملكة العربية السعودية على دول جملس التعاون اخلليجي ودورها يف العالقات املكانية ـ دراسة جغرافية
تطبيقية على املنافذ الربية بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت ) .
أعدت دراسة ميدانية عن أسباب إخفاق طالبات الفرقة األوىل جغرافيا يف الكلية بعد تفوقهن يف الثانوية بعنوان :
من التفوّق يف الثانوية إىل اإلخفاق يف الكلية  .مت تطبيق هذه الدراسة على عدد من الطالبات احلاصالت على
تقديرات عالية يف الثانوية العامة وأخفقن يف الفرقة األوىل جغرافيا إما بالبقاء لإلعادة بنفس الفرقة أو محلن
مواد للفرقة الثانية أو تدنت تقديراتهن إىل مستوى ضعيف .وقد مت من خالل هذه الدراسة التوصل إىل أهم
األسباب املؤدية إىل ذلك اإلخفاق ودوافعه  ،وحماولة إجياد أفضل احللول لتاليف تلك األسباب.
املشاركة يف مناقشة رسالة ماجستري بعنوان  :ميناء الظهران اجلوي املدني باململكة العربية الســـعودية ـ دراسة يف
جغرافية النقل1421 ،هـ  ،وكُلفت بعد املناقشة باإلشراف على التعديالت املطلوبة من الطالبة ليتم منحها الدرجة
بعد اعتماد التعديل.
خرجت يف إجازة تفرغ علمي للعام اجلامعي 1432/1431هـ  ،وكان مشروع التفرغ بعنوان :املنافذ الربية الدولية
للمملكة العربية السعودية على دول جملس التعاون اخلليجي ودورها يف العالقات املكانية ـ دراسة جغرافية
تطبيقية على املنافذ الربية بني اململكة العربية السعودية مملكة البحرين).

الثاني عشر :األنشطة األكادميية
 تقدمت مبقرتحات حول مستقبل التعليم العالي للبنات يف اململكة العربية السعودية.
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تقدمت مبقرتح مشروع حبثي بعنوان ( بدائل نقل الطالبات اجلامعيات ـ دراسة تطبيقية على طالبات كلييت
اآلداب والعلوم بالدمام ) مقدم لربنامج املنح السنوي الثالث والعشرون لإلدارة العامة لربامج املنح مبدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
إعداد دراسة ميدانية مشرتكة يف حاضرة الدمام بعنوان  :أطفال األمهات العامالت يف رعاية من؟
رئاسة فريق إعداد وتنفيذ مبادرة دروع السالمة املستدامة ،خالل العام اجلامعي 1434/1433هـ.
أعدت ونفذت وأشرفت على مشروع الريادة األسرية على مستوى الفرقة األوىل لقسم اجلغرافيا بالقسم خالل
العام اجلامعي 1418/1417هـ  ،وقد قامت فكرة املشروع على مبدأ تقسيم طالبات الفرقة األوىل إىل أسر ترأسها رائدات
مرشحات مت اختيارهن ع لى أساس تقديراتهن يف املرحلة الثانوية  ،ويهدف املشروع إىل تبين الطالبات املتفوقات
ومتابعة حتصيلهن  ،كما يهدف إىل دعم حلقة الوصل بني الطالبات واملسؤوالت يف القسم والعمل سوياً كأسرة
واحدة تتبادل الرأي واملشورة يف سبيل األصلح إن شاء اهلل.
تقديم مقرتحات لتطوير العملية الرتبوية والتعليمية يف كليات البنات.
تقديم مقرتحات حول طلب توحيد الدوام الرمسي لينسجم مع دوام التعليم العام .
إعداد توصيف مقرتح ملقرر جغرافية النقل والتجارة ضمن مشروع تطوير املقررات الدراسية على مستوى أقسام
اجلغرافيا باململكة ،والذي كُلفت به كلية اآلداب للبنات بالدمام خالل العام اجلامعي 1422/1421هـ .
رئاسة جلنة تعديل خطة أقسام اجلغرافيا املوحدة باململكة واإلشراف عليها  ،وخرجت اللجنة مبجلد حيوي
التعديالت املطلوبة.
إعداد دراسة تفصيلية عن مراكز البحوث لكليات البنات يف اململكة العربية السعودية خالل فرتة عملها بعمادة
البحث العلمي كمديرة عامة ملراكز البحوث يف العمادة خالل العام اجلامعي 1428/1427هـ .
املشاركة يف العديد من حلق البحث والسمنارات العلمية  ،ومناقشة العديد من خطط أحباث املاجستري
والدكتوراه.
إعداد وتنفيذ حلقة حبث بعنوان استمارات االستبيان ودورها يف العمل امليداني خالل العام اجلامعي 1423/1422هـ .
إعداد وتنفيذ حلقة نقاش علنية لطالبات الدراسات العليا بعنوان :هل ترتقي اململكة العربية السعودية إىل مصاف
الدول املتقدمة؟ وذلك خالل العام اجلامعي 1433/1432هـ .
إعداد وتنفيذ ورشة عمل لطالبات الدراسات العليا بعنوان :إعادة تأهيل البحث العلمي ،وذلك خالل العام اجلامعي
1434/1433هـ .
مبادرة دافع املقامة يف مقر الدفاع املدني مبدينة الدمام يوم األحد 1435/11/19هـ وتقديم دورة تدريب دروع دافع .
توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة الدمام وأرامكوا السعودية 2014/12/29م املوافق 1436/3/7هـ جبامعة الدمام .
حضور ورشة عمل خبصوص اتفاقية أرامكوا مع جامعة الدمام 1436/3/14هـ املوافق 2015/1/5م مبقر اجلامعة .
ورشة عمل اللقاء الثاني ملذكرة التفاهم بني جامعة الدمام وأرامكوا السعودية بتاريخ 2015/1/12م .
ورش عمل لتفعيل مذكرة التفاهم للتباحث والتشاور بني أعضاء الفريق لكل برنامج مع الفريق املناظر له بتاريخ
2015/2/2م
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 حماضرة لربنامج دروع السالمة املستدامة (دافع _ متاح) ضمن أشكال العمل التطوعي وأهدافه ملقررات مهارات
االتصال للسنة التحضريية بتاريخ 2015/2/8م
 ورش عمل لتفعيل مذكرة التفاهم ملواصلة التباحث والتشاور بني أعضاء الفريق لكل برنامج مع الفريق املناظر
له بتاريخ 2015/2/9م

الثالث عشر :األنشطة االجتماعية العامة
املشاركة يف العديد من املهام واملناسبات الرمسية داخل وخارج الكلية منها :



















إعداد حماضرات توعوية للكليات واملدارس وسيدات اجملتمع احمللي ،لنشر ثقافة التنمية املستدامة.
إطالق أول محلة بيئية (تروية) لرتشيد استهالك عبوات املياه غري الصديقة للبيئة واستبداهلا بعبوات مياه
صديقة للبيئة ،حتت شعار  :تروية سليمة لبيئة مستدمية.
تنظيم وإعداد أول محلة تربع للدم يف كلية اآلداب للبنات.
تنظيم وإعداد أول سباق جري سنوي يف كلية اآلداب للبنات.
ختطيط وتنفيذ محلة اجلامعة اخلضراء ،بزراعة وتشجري مدخل كلية اآلداب واحلديقة الداخلية خالل أسبوع
الشجرة ،بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.
حضور ورشة عمل إدارة املؤسسات غري الرحبية يف  14/13حمرم 1435هـ.
أعدت ونفذت وأشرفت على مشروع املدرج املثالي على مستوى القسم ضمن نشاطاتها كرئيسة للجنة اإلرشاد
الطالبي بالقسم خالل العام اجلامعي 1417/1416هـ.
شاركت يف تنظيم حفل افتتاح األنشطة خالل العام اجلامعي 1418/1417هـ حتت رعاية حرم صاحب السمو امللكي /
األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمري املنطقة الشرقية.
ن ظمت لقاءً مفتوحاً ألسرة الكلية (أعضاءً وطالبات) ضمن نشاطها كرئيسة للجنة النشاط االجتماعي بالكلية
خالل العام اجلامعي 1418/1417هـ.
أعدت ونفذت اخلطة العامة للنشاط الالمنهجي بالكلية لعام 1418هـ خالل فرتة رئاستها للنشاط  ،وإصدار مطوية
بذلك.
ساهمت يف إعداد وتصميم عدد من االستمارات اخلاصة مبقابالت الطالبات املسجالت يف الكلية ألعوام خمتلفة.
ساهمت يف إعداد استمارة تقييم مستوى كليات البنات يف اململكة.
ساهمت يف إعداد استمارة استبيان ضمن نشاط جلنة التوعية بالكلية للعام اجلامعي 1424/1423هـ.
ساهمت بالكتابة بالصحف احمللية يف موضوعات ختص التعليم.
ساهمت بالكتابة يف اجملالت الدورية داخل الكلية ضمن األنشطة املختلفة.
قامت بتنظيم مهرجان الرتاث الشعيب األول على مستوى املنطقة الشرقية.
قامت بتنظيم عدد من األسواق اخلريية على مستوى الكلية لصاحل مجعيات حتفيظ القرآن الكريم باملنطقة
الشرقية.
قامت بتنظيم عدد من مناسبات الكلية الرمسية وحفالت التخرج لدفعات خمتلفة.
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احلضور واملشاركة يف العديد من املناسبات العلمية للرئاسة العامة ومكاتب التوجيه يف املنطقة الشرقية.
احلضور واملشاركة يف العديد من املناسبات للجمعيات اخلريية يف املنطقة الشرقية.
حضور مهرجان جائزة األمري حممد بن فهد للتفوق العلمي لعدة أعوام.
حضور احتفال وضع حجر األساس جلامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية يف ثول  /جدة 1428هـ.
إعداد وتنفيذ رحلة علمية إىل حقل شيبة النفطي /ضمن فعاليات امللتقى اخلامس لنظم املعلومات اجلغرافية
1431/هـ.
املشاركة يف رحلة علمية إىل حمافظة األحساء /ضمن فعاليات امللتقى السادس لنظم املعلومات اجلغرافية
1432/هـ.
حضور ورشة عمل (الذوق العام ) يف مقر غرفة الشرقية برعاية أمارة املنطقة الشرقية 1435/05/15هـ
القاء حماضرة (مفهوم العمل التطوعي) مدارس الفيصلية االسالمية باخلرب يوم 1435/6/15هـ.
حضور االجتماع الثاني جمللس املنطقة التعليمي يف دور االنعقاد الثاني عشر 1435هـ 1436 /هـ 1435/11/13هـ
زيارة ملؤسسة امللك خالد اخلريية بالرياض 1436/2/24هـ .
زيارة ملركز وارف اخلريي ( مؤسسة العنود اخلريية) مبدينة الرياض .
زيارة ملركز أرامكوا لريادة االعمال 1436/3/9هـ املوافق 2015/12/31م
حضور برنامج حفل بناء الثاني لتكريم املتفوقني بتاريخ 2015/2/10م بفندق املرييديان باخلرب.
حضور حفل جبمعية الغد مبركز األمري سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية ( سايتك ) – اخلرب الثالثاء
1436/4/28هـ املوافق 2015/12/17م

الرابع عشر :األنشطة التدريسية
قامت بتدريس املناهج واملقررات الدراسية التالية بقسم اجلغرافيا وأقسام أخرى لفرق متعددة ولسنوات خمتلفة
منها :










جغرافية النقل والتجارة .
اجلغرافيا االقتصادية .
مبادىء علم االقتصاد .
اجلغرافية الطبيعية للمملكة العربية السعودية .
اجلغرافية البشرية للمملكة العربية السعودية .
جغرافية العامل اإلسالمي .
جغرافية الوطن العربي .
جغرافية أوروبا .
جغرافية اسرتاليا .
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أصول البحث اجلغرايف وتطبيقاته
مقرر ختصصي لطالبات الدراسات العليا .
جغرافية الدول النامية لطالبات الدراسات العليا .
جغرافية الدول املتقدمة لطالبات الدراسات العليا.

و خالل تدريس مقرر أصول البحث اجلغرايف وتطبيقاته ( اإلشراف على البحوث) لطالبات الفرقة الرابعة نهجت
طريقة األحباث امليدانية التطبيقية ودربت الطالبات على كيفية إعداد استمارات االستبيان وطريقة توزيعها وجتميعها
 ،ومن ثم تفريغ البيانات وجدولتها وحتليلها حتليالً علمياً سليما باستخدام احلاسب اآللي  ،وخرجت الطالبات بأحباث
تطبيقية جيدة  ،وفيما يلي عناوين بعض األحباث اليت أشرفت عليها :













األبعاد اجلغرافية للسياحة يف املنطقة الشرقية.
التوزيع اجلغرايف للحوادث املرورية يف اململكة العربية السعودية؛ دراسة مقارنة ـ
الرتويح يف املنطقة الشرقية؛ دراسة تطبيقية على حاضرة الدمام .
الثروة السمكية يف اململكة العربية السعودية
السياحة الدينية يف اململكة العربية السعودية .
التمور يف اململكة العربية السعودية .
نقل املنتجات النفطية يف اململكة العربية السعودية .
البرتول السعودي؛ تطوراته وآثاره.
الزراعة يف واحة القطيف .
األبعاد اجلغرافية لصناعة الذهب .
مستوى الرضى التعليمي؛ دراسة تطبيقية على طالبات كلية اآلداب بالدمام .
األبعاد اجلغرافية للسياحة الداخلية يف اململكة العربية السعودية؛ دراسة مقارنة.

اخلامس عشر :املنح واجلوائز
حازت على عدد من املنح واجلوائز من بينها :





حائزة على مرتبة الشرف األوىل ( بكالوريوس) .
حائزة على جائزة األمري حممد بن فهد للتفوق العلمي عن حبثها للماجستري يف املهرجان العلمي السادس.
حائزة على توصية بطباعة حبث الدكتوراه على نفقة الوكالة .
حائزة على عدد كبري من الدروع التذكارية يف مناسبات علمية وعملية داخل وخارج الكلية.

السادس عشر :الزيارات اخلاصة باجلامعات حمليا ودوليا
 زيارة جلامعة ( )DAUPHINEفرنسا مبدينة باريس ومت مناقشة إمكانية تفعيل شراكة بني اجلامعتني
لتقديم برناجمي ماجستري يف التنمية املستدامة من طالب جامعة الدمام .2013

15

السرية الذاتية للدكتورة جناح القرعاوي


















زيارة لشركة ( )ALSTOMبفرنسا ومناقشة موضوع املسؤولية اإلجتماعية هلذه الشركة وكيفية
تفعيلها.2013
زيارة جلامعة هارفرد ( )Harvard Universityيف مدينة كامربدج بوالية ماساتشوستس األمريكية.2014
زيارة جلامعة ستانفورد ( )Stanford Universityيف والية كاليفورنيا بأمريكا.2014
زيارة جلامعة أم آي تي ) (MITيف بوسطن بأمريكا.
زيارة جلامعة دهلي يف اهلند.
القيام بزيارات ميدانية لعدد من اجلامعات احمللية ،والعاملية يف كل من أمريكا وأوروبا وسنغافورة واليابان واهلند،
وبعض دول اخلليج العربي؛ لالطالع على أوضاعها واالستفادة من جتاربها.
القيام بزيارة ميدانية جلامعة األمرية نورة.
زيارة ميدانية جلماعة االمري سلطان.
زيارة ميدانية جلامعة امللك سعود.
حضور ومشاركة يف استضافة جامعة جازان للملتقى احلادي والعشرون للجنة عمداء وعمادات وكليات
ومراكز خدمة اجملتمع بدول جملس التعاون لدول جملس اخلليج العربية بتاريخ 2015/2/11م .
زيارة جامعة (  ) hanyang universityبكوريا يوم 2015/04/20م
زيارة ملؤسسة ) (hope bridgeيف كوريا يوم 2015/04/20م .
زيارة جلامعة ) (seoul national universityاحمللية 2015/04/24م
زيارة جلامعة ) (yonsei universityبكوريا بتاريخ 2015/04/25م.
زيارة جامعة (  )sookmyung women,s universiyبكوريا بتاريخ 2015/4/25م.
ملتقى شركة أرامكو األول للجامعات السعودية خالل الفرتة من  28-27أبريل 2015م من الساعة  7:15صباحاً إىل
الساعة  4مساءً مبقر مركز البالزا للمؤمترات بأرامكو السعودية .

 امللتقى األول للتطوع اجلامعي بدولة قطر مدينة الدوحة بتاريخ 1436/7/14هـ املوافق 2015/5/3م
 جملس اجلامعة جبلسته السابعة يوم األثنني بتاريخ 1436/7/15هـ املوافق 2015/5/4م .
 حضور االجتماع التنسيقي للجنة الفرعية املكلفة جبامعة السلطان قابوس يف سلطنة عمان
بتاريخ 1437/4/17-18هـ املوافق 2016/1/28/27م

السابع عشر :الشهادات التقديرية وخطابات الشكر
حاصلة على عدد من شهادات التقدير وخطابات الشكر من بينها :
 شهادة شكر عن سباق اجلري اخلريي السنوي (  ) 18لعام 2013م1435/هـ .
 خطاب شكر وتقدير من اللجنة املنظمة مللتقى السالمة املرورية األول على حضور امللتقى واملشاركة يف فعالياته،
واملنعقد يف فندق الدمام شرياتون يف شهر ديسمرب عام 2011م.
 حائزة على درع اللقاء التاسع والعشرين للجمعية السعودية لعلوم احلياة يف رحاب جامعة الدمام يف مؤمتر البيئة
والتنمية يف منطقة اخلليج .
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درع شكر وعرفان من اللجنة املنظمة لسباق اجلري اخلريي السنوي الثامن عشر.
شهادة تقدير من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام مبناسبة انتهاء مدة تكليفها رئيسةً لقسم اجلغرافيا ملدة
عامني (1424/1422هـ) .
شهادة تقدير من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام على اجلهود امللموسة يف جمال العمل املوكل هلا على مدى
إحدى عشر عامًا .
شهادة تقدير من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام على املساهمة يف اإلعداد المتحان املقررات اجلغرافية
للطالبات املنتسبات بكليات اململكة .
شهادة تقدير من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام على املساهمة الفعالة ونشاطها املشهود يف إجناح الكثري من
األنشطة شهادة تقدير من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام للمساهمة املثمرة يف برنامج استقبال طالبات
املرحلة الثانوية للعام اجلامعي 1424/1423هـ .
شهادة تقدير من رئيس اللجنة التحضريية للندوة السابعة ألقسام اجلغرافيا على املشاركة بفعاليات الندوة .
خطاب شكر من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام على ما بذلته من يف املشاركة يف حفل ختريج الدفعات
الثامنة/التاسعة/العاشرة/احلادية عشر/والثانية عشر من الطالبات احلاصالت على البكالوريوس وطالبات
الدراسات العليا من محلة املاجستري والدكتوراه .
خطاب شكر من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام على اجلهود املتميزة واملخلصة اليت بُذلت يف املشاركة إلعداد
اخلطة الدراسية بكلية اآلداب للبنات بالدمام .
خطاب شكر من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام تشيد فيه باجلهود الكبرية املبذولة إلجناح ومتيز حفل افتتاح
األنشطة خالل العام اجلامعي 1418/1417هـ حتت رعاية حرم صاحب السمو امللكي /األمري حممد بن فهد بن
عبدالعزيز آل سعود أمري املنطقة الشرقية .
خطاب شكر من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام على اجلهود املبذول يف رئاسة األنشطة الالمنهجية بالكلية
خالل العام اجلامعي 1419/1418هـ .
خطاب شكر من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام على اجلهود القيمة اليت بذلتها يف العمل بلجان االمتحانات
بالقسم بكل اخالص وتفان وتعاون يف سبيل سرعة إجناز نتائج االمتحانات بدقة وحرص شديدين .
خطاب شكر من عمادة كلية اآلداب للبنات بالدمام على املشاركة يف تصحيح مادة الثقافة الصحية للفرقة
الرابعة للفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي 1416/1415هـ .
خطاب شكر وتقدير من رئيسة النشاط الالمنهجي خالل العام اجلامعي 1418/1417هـ على تنظيم لقاءً مفتوحاً
ألسرة الكلية (أعضاءً وطالبات) ضمن نشاطها كرئيسة للجنة النشاط االجتماعي بالكلية .وقد أشادت فيه مبا
متيز به هذا النشاط من حسن اإلعداد واالستعداد  ،كفاءة التنظيم والرتتيب والضبط  ،مراعاة التنوع الذي مجع
بني الضحكة الربيئة والرتوحية احلالل واملعلومة اجلادة واملفيدة  ،الطريقة السهلة اجلاذبة اليت قدم بها النشاط
ال كبرياً.
 ،مما القى إقبا ً
خطاب شكر من رئيس هيئة حترير جملة العقيق على املشاركة يف كتاب املدينة املنورة ـ البيئة واإلنسان.
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خطاب شكر من املديرة العامة للفرع النسائي ملعهد اإلدارة العامة بالرياض على املشاركة يف حلقة إدارة اجلودة
الكلية .
خطاب شكر من املديرة العامة للفرع النسائي ملعهد اإلدارة العامة بالرياض على املشاركة يف حلقة القيادة
واإلبداع اإلداري .
عدد من خطابات الشكر والتقدير من اللجنة املنظمة مللتقى الـ  GISالسنوي على مدى سنوات تنفيذ امللتقى
للمشاركة واحلضور ورئاسة بعض جلسات امللتقى السنوي.
عدد من خطابات الشكر والتقدير من املشاركات يف ملتقى الـ  GISالسنوي على مدى سنوات تنفيذ امللتقى
الستضافتهن ض من فعاليات امللتقى السنوي يف رحالت علمية وترفيهية لبعض املرافق داخل أرامكو السعودية،
وحقل شيبة النفطي يف صحراء الربع اخلالي ،وغريها من الرحالت.
خطاب شكر وتقدير من عميد أقسام اجلغرافيا يف جامعة نيودهلي على زيارة اجلامعة يف شهر فرباير عام 2011م.
شهادة شكر وت قدير من وزرا ةالتعليم العالي على مشاركيت يف امللتقى الرابع لقيادات مؤسسات التعليم العالي "
شراكة فاعلة حنو تعليم وتعلم ملستقبل مستدان لبنات الوطن" املقام يف  7مجاد األول 1435هـ املوافق  8مارس 2014م
بوزارة التعليم العالي .
حصولي على درع امللتقى الرابع لقيادات مؤسسات التعليم العالي املقام مبدينة الرياض .
حصولي على شهادة حضور ورش العمل جبامعة امللك عبداهلل جيدة من  30مارس اىل  5ابريل لعام 2014م .
حصلت على درع من الغرفة التجارية ة وذلك ملساهميت بإجناح منتدى املراة االقتصادي املقام يف  10-9ابريل 2014م.
حصلت على شهادة شكر وتقدير من عمادة اجلودة واإلعتماد االكادميي على مابذلته من جهود إلجناح الدراسة
الذاتية املؤسساتية للجامعة حسب متطلبات اهليئة الوطنية للتقويم زاإلعتماد األكادميي يف الفرتة من - 9/10
1435/2/17هـ املوافق  17يوليو اىل /21ديسمرب 2013م .
حصلت على شهادة شكر من اللجنة املنظمة وذلك للمشاركة يف فعاليات " ورشة العمل الرابعة إلدارة املؤسسات
غري الرحبية " املنعقدة يف رحاب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن .
حصلت على شهادة شكر وتقدير من اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية (بناء) بتاريخ 1436/4/21هـ
حصلت على شهادة من كلية اآلداب جبامعة الدمام نظري مشاركتنا الفعالة يف دعم وتطوير العملية التعليمية
بالكلية لعام 1435هـ 1436/هـ
حصلت على شهادة شكر من اللجنة املنظمة خبصوص حضور فعاليات ورشة العمل الرابعة إلدارة املؤسسات الغري
رحبية املنعقدة يف رحاب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالشراكة مع مؤسسة عبدالرمحن بن صاحل
الراجحي وعائلته اخلريية  24-23صفر 1437هـ (  6-5ديسمرب 2015م )
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