د .هاشم بن حمزة عباس نور
عضو مجلس اإلدارة
البريد االلكترونيprof.noor@live.com :

المؤهالت العلمية
•
•
•
•

البكالوريوس لغة اإلنجليزية ،جامعة الملك عبد العزيز ،عام 1402هـ.
ماجستير في اللغة اإلنجليزية ،جامعة الملك عبد العزيز ،عام 1407هـ.
درجة الدكتوراه تخصص :علم اللغة ( ،)LINGUISTICSجامعة ردنغ ببريطانيا1412 ،هـ.
أستاذ ،قسم اللغات والترجمة بجامعة طيبة ،في اكتساب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية.

الخبرات اإلدارية واللجان
الخبرات اإلدارية:
• المشرف على إدارة الخدمات بفرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة ،سنتان.
• رئيس قسم التربية الفنية ،كلية التربية بفرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة ،سنتان.
• المشرف على إدارة العالقات العامة واإلعالم بفرع جامعة عبد العزيز بالمدينة ،سنتان.
• وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بفرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة 4 ،سنوات.
• وكيل كلية العلوم المالية واإلدارية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة ،سنة واحدة.
• عميد كلية العلوم المالية واإلدارية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 4 ،سنوات.
• عميد الخدمات التعليمية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 4 ،سنوات.
• المشرف على مركز اللغة اإلنجليزية بالجامعة ،سنة واحدة.
• رئيس قسم اللغات والترجمة ،سنتان.
• المشرف العام على اإلدارة العامة واالعالم بالجامعة ،سنتان.
• المشرف العام على مكتب العمل التطوعي للحج والعمرة والزيارة بالمدينة المنورة 5 ،سنوات.
• المشرف العام على مكتب العمل التطوعي بمنطقة المدينة المنورة 1439هـ.
• وكيل كليات الريان األهلية للشؤون التعليمية ،سنة واحدة.
• المدير العام ألكاديمية إلسو لتعليم اللغة اإلنجليزية اآلن.
اللجان:
• عضو لجنة تنمية الموارد البشرية المنبثقة من مجلس منطقة المدينة المنورة1421 ،هـ.
• عضو اللجنة االستشارية بهيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ،مكتب المدينة المنورة1422 ،هـ.
• عضو الجمعية العمومية لهيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية.
• عضو لجنة بر الوالدين بالجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بالمدينة المنورة1425 ،هـ.
• عضو مؤسس لمجلس المسؤولية االجتماعية بالمدينة المنورة (الغرفة التجارية)1427 ،هـ.
• عضو مؤسس لجمعية التدريب والدراسات واالستشارات األهلية بالمدينة المنورة.

•

•
•
•
•
•
•

عضو متعاون بسكرتارية لجنة الحج بأمارة منطقة المدينة المنورة منذ حج عام 1428هـ ،رئيس وحدة
الدراسات والجودة بسكرتارية لجنة الحج ،رئيس لجنة التدريب بأمارة منطقة المدينة المنورة لعام 1430هـ،
مدير الفريق المشكل من لجنة الحج بالمدينة المنورة لعمل الخطة االستراتيجية للجنة الحج بالمدينة المنورة.
متعاون مع التلفزيون المملكة العربية السعودية ،القناة الثانية في نقل الصلوات المقروءة من المسجد النبوي
الشريف ،وكذلك ترجمة خطبة الجمعة مباشرة1427 ،هـ.
نائب رئيس جمعية أستاذة اللغة اإلنجليزية والترجمة بالجامعات العربية بالمملكة العربية السعودية ،مقر
الجمعية بالمملكة األردنية الهاشمية ،تأسست الجمعية عام 1997م.
مستشار معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة والزيارة.
عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة األغراض لجامعة طيبة.
رئيس مجلس إدارة الجمعية األهلية ألصدقاء الوادي المبارك (الوادي المبارك).
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية األهلية للعمل التطوعي للحج والعمرة والزيارة (وفادة).

الدورات التدريبية
• حضور الدورات التالية بمركز تطوير التعليم الجامعي الملك عبد العزيز بجدة:
 ديناميكية التدريس الفعال. مهارات التعلم . تطوير التعليم الجامعي االشراف العلمي على طالب الدراسات العليا. استخدام البريد االلكتروني. تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية . دور موظفي العالقات العامة في خدمة الجمهور. إدارة الجدوة الشاملة.• حضور حلقة "اإلدارة تحت ضغوط العمل" بمعهد اإلدارة 1422هـ.
• حاصل على دبلوم البرمجة اللغوية العصبية 1424هـ.
• حاصل على شهادة المدرب المعتد لنشر ثقافة الحوار من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 1431هـ.
• حضور ورشة العمل "التعاقد ،وتطوير أعضاء هيئة التدريس والمحافظة عليهم في القرن الحادي والعشرين"
التي أقامها مركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم العالي خالل الفترة  15-13مايو .2011
• حضور ورشة العمل "تطوير االبداع في التعليم العالي" التي أقامها مركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم
العالي خالل الفترة  15-14فبراير .2016
• حاصل على شهادة دورة تدريب المدربين من معهد أكاديمية خبراء اإلدارة العالي للتدريب ،والمعتمدة من
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم (1437 )1149029هـ.

البحوث والمؤتمرات
أكثر من  40بحثا ً ومؤتمرا دوليا ومحليا في مجاالت اللغة اإلنجليزية وإدارة األعمال والعمل التطوعي.

