أ.محمد بن عتيق الحيدري
عضو مجلس اإلدارة
البريد اإللكترونيmasa.79@hotmail.com :

الخبرات العملية
•
•
•
•
•
•
•

العمل بعمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة ما يقارب السنتين من عام 1426هـ.
مدير إدارة النشاط الطالبي في عمادة شؤون الطالب بجامعة طيبة لمدة خمسة سنوات ابتدا ًء من عام 1428هـ.
مدير ادارة التدريب الطالبي في عمادة شؤون الطالب بجامعة طيبة لمدة سنتين ابتدا ًء من عام 1433هـ.
المدير التنفيذي لبرنامج شباب طيبة الصيفي المقام في جامعة طيبة 1436هـ.
عضو مجلس اللجنة التعاونية متعددة األغراض بجامعة طيبة
العمل في التعداد السكاني مع وزارة اإلسكان عام 1339هـ
عضو مجلس لجنة التنمية بشرق المدينة المنورة

الدورات التدريبية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دورة البرنامج التدريبي الشامل في التمييز االداري والقيادة الفعالة لمدة أسبوعين.
دورة مقدمة في الكوتشنق.
دورة دبلوم الحاسب اآللي التطبيقي بمعهد العالمية للتقنية والحاسب بتقدير "ممتاز" لمدة  6أشهر.
دورة خطط حياتك.
دورة إدارة الوقت واألولويات.
دورة توسيع إطار االدراك.
دورة الدبلوم في علم البرمجة اللغوية العصبية (.)NLP
دورة مفاتيح النجاح العشرة للمدرب العالمي الكندي إبراهيم الفقي رحمه هللا.
دورة مهارات التفكير للدكتور صالح معمار.
دورة التفكير اإلبداعي لألستاذ سعد معال العمري.
دورة التنويم المغناطيسي للمدرب العالمي الكندي إبراهيم الفقي رحمه هللا.
دورة فن اتخاذ القرار.

المشاركات والخبرات
•
•
•
•
•

المشاركة في فعاليات األسبوع الثقافي والعلمي السادس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية في دولة االمارات.
المشاركة في دورة إعداد الكوادر للعمل في مجالس مكافحة التدخين بجامعة طيبة.
المشاركة في تنظيم يوم تقنية الشبكات واالتصاالت العالمي بجامعة طيبة.
المشاركة في تنظيم ملتقى الشاب األول لطالب الثانويات.
المشاركة في العديد من برامج خدمة حجاج بيت هللا الحرام.

•
•
•
•

المشــــاركـة في تنظيم فعـاليـات الـدورة التـ هيليـة التثقيفيـة الخـامســــة لألدالء والثـالثـة للمرشــــدين التي أقـامتـه
المؤسسة األهلية لألدالء بالتعاون مع جامعة طيبة.
المشاركة التطوعية في إنجاح برامج مراكز الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية ما يقارب  10سنوات.
المشاركة في تنظيم العديد من فعاليات صيف المدينة المنورة 1434-1433هـ.
المشاركة في تنظيم فعاليات مجتمع طيبة الصيفي المقام في جامعة طيبة 1435هـ.

