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 المهارات اللغوية  

 اللغة  قراءة كتابة   تحدث

 العربية ممتاز  ممتاز  ممتاز 
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مية والشهادات    المؤهالت العل

 التاريخ  الشهادة األكاديمية  مكان الصدور العنوان 

كلية العلوم االقتصادية  

   والتصرف 

 2002 ماجستير في التسويق تونس
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 1999 بكالوريوس في التسويق  تونس

 

 

 

  

mailto:thazizi@iau.edu.sa


 

 

 

 اإلنجازات العلمية 

 األبحاث العلمية المنشورة  
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 

جهة النشر وتاريخ 

 النشر 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

Journal of Talent 
Development and 

Excellence 

2020 

Analyzing Consumer Attitude toward Mobile 

Payment Technology and Its Role in Booming 

the E-Commerce Business 

 

 1 و أ. ثناء عزيزي د. ليث الخريس

 

 

 عنوان بحث الماجستير 

 الماجتسير عالمة التجاريةعالقة تسويق العالقات بوالء المستهلكين لل

 

 

 السجل المهني 

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 

عة  مالمجتمع جا وخدمةكلية الدراسات التطبيقية  االنالى  2013

 قسم التسويق -فيصلمام عبد الرحمن بن اال

 محاضر 

 

2007 -AFL Canada   مسؤول عن التسويق كندا 

 عمالء الخدمة سؤول عن م كندا -  IngDirect بنك  2005الى  2004

 مدير االعالن والبحوث التسويقية   تونس Unilever -يونيلفر  2004الى  2002

 

 عضوية اللجان 

 

 # اللجنة  المكان والتاريخ مجال المساهمة

  جامعة-المجتمعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة  رئيس اللجنة

   مام عبد الرحمن بن فيصلاال

2018 - 2019 

 1 إدارة المخاطر

  جامعة-المجتمع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  رئيس اللجنة

 2019-مام عبد الرحمن بن فيصل اال

 2 قياس مؤشرات األداء الرئيسية 

  جامعة-المجتمعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة  عضو 

 2019و 2018-مام عبد الرحمن بن فيصلاال

 3 التخطيط االستراتيجي

  جامعة-المجتمعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة  عضو

 2019و  2018 -مام عبد الرحمن بن فيصلاال

 4 الدراسة الذاتية
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  ةجامع-المجتمعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة  عضو

 2020و 2019-فيصلمام عبد الرحمن بن اال

 5 تطوير البرامج

 

 

 أنشطة التدريس 

 

 # المقرر مجال المساهمة

 1 مبادئ التسويق  ملف المقرر  /تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/ توصيف المقرر 

 2 منشآت التجزئة ادارة  ملف المقرر  /تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/ توصيف المقرر 

 3 قنوات تسويق  ملف المقرر  /تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/ توصيف المقرر 

 4 استراتيجيات التسعير ملف المقرر  /تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/ توصيف المقرر 

 5 المتكاملة  التسويقيةاالتصاالت  ملف المقرر  /تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/ توصيف المقرر 

 6 التسويق االستراتيجي ملف المقرر  تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/

 7 سلوك المستهلك ملف المقرر  تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/

 8 بحوث التسويق ملف المقرر  تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/

 9 التسويق المباشر  ملف المقرر  /المقرر / تجهيز المادة التعليمية/ توصيف المقرر تدريس 

 10 البيع وادارة المبيعات  ملف المقرر  /تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/ توصيف المقرر 

 11 تدريب عملي  ملف المقرر  تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/

 12 مشروع التخرج  ملف المقرر  تجهيز المادة التعليمية/تدريس المقرر / 

 13 ادارة االعالن ملف المقرر / توصيف المقرر  تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/

 14 مبادئ االدارة ملف المقرر  تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/

 15 مهارات ادارية  ملف المقرر  تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/

 16 اإلدارة الدولية ملف المقرر  تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/

 17 موضوعات خاصة في التسويق  ملف المقرر  تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/

 18 تسويق دولي ملف المقرر  تدريس المقرر / تجهيز المادة التعليمية/

 

 

 التدريبية التي تم تقديمها الدورات  

 عنوان الدورة   المكان  التاريخ 

2016 

2017 

2018 

 دورة ريادة األعمال كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

 دورة التميز في خدمة العمالء كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  2016

 مهارات البيع والتسويق في المشاريعدورة في  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  2016

 

 

 

 

 

 



 

 

 أنشطة التطوير المهني   

 عنوان نشاط التطوير المهني الجهة المانحة  التاريخ 

 تعزيز مشاركة الطالب  من خالل التصميم التحفيزي  عمادة تطوير التعليم الجامعي  2020

2020 
 وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

قبول لبحثك من رؤساء تحرير المجالت  كيف تحصل على 

 الشهيرة؟

2020 
 عمادة تطوير التعليم الجامعي 

Effective Formative Assessment in the 21cen 

Classroom 

2020 
 عمادة تطوير التعليم الجامعي 

Development through Peer Observation Of 

teaching 

 استراتيجية االستقصاء في التدريس عمادة تطوير التعليم الجامعي  2020

2020 

 عمادة تطوير التعليم الجامعي 

العمل   وسوق  التنمية  متطلبات  ضوء  في  الجامعي  التدريس 

 21ومهارات القرن 

 تعزيز التعلم باستخدام التكنولوجيا  عمادة تطوير التعليم الجامعي  2020

 الجامعي الفعال في الظروف االستثنائيةالتدريس  عمادة تطوير التعليم الجامعي  2020

2020 

 وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

إدارة المراجع واالبحاث   في  Mendeley استخدام برنامج

 العلمية 

2020 
 عمادة تطوير التعليم الجامعي 

Boosting Student Engagement and Interaction in 

the Online Classroom 

 ORCID NUMBERللباحث  البطاقة التعريفية لة الكلية للدراسات العليا والبحث العلميوكا 2020

2020 
 عمادة تطوير التعليم الجامعي 

 التفكير اإلبداعي

 

جامعة االمام  -عمادة تطوير التعليم الجامعي 2019

 عبد الرحمن بن فيصل 

 استراتيجية التعلم القائم على المشاريعورشة عمل  

جامعة االمام  -عمادة تطوير التعليم الجامعي 2019

 عبد الرحمن بن فيصل 

استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء  ورشة عمل 

 جدول مواصفات االختبار 

جامعة االمام عبد   -وكالة التطوير والجودة 2019

 الرحمن بن فيصل

ورشة عمل التوعية بخدمات المجلس العلمي والنشر والقوائم 

 يدة للمجالت المعتمدة للنشر كمنافذ للترقية الجد

كلية الدراسات   -إدارة ضمان الجودة والتطوير  2018

 التطبيقية وخدمة المجتمع 

 ورشة عمل مهارات الذكاء الوجداني  

البرنامج التدريبي لتأهيل المراجعين لطلبات التسجيل في  اإلطار السعودي للمؤهالت  2018

 قف( اإلطار السعودي للمؤهالت )س 

كلية الدراسات   -إدارة ضمان الجودة والتطوير  2018

 التطبيقية وخدمة المجتمع 

صياغة اسئلة االختيار من متعدد لقياس مهارات  ورشة عمل 

 التفكير العليا 

جامعة  -عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 2017

 االمام عبد الرحمن بن فيصل 

ورشة عمل التخطيط إلدارة المخاطر في مؤسسات التعليم 

 العالي 

جامعة  -عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 2017

 االمام عبد الرحمن بن فيصل 

 ورشة عمل الدراسة الذاتية 

 استخدام المصادر البديلة في التدريس ورشة عمل  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  2017

جامعة االمام - طوير التعليم الجامعيعمادة ت 2017

 عبد الرحمن بن فيصل  

 Attract student with your powerورشة عمل 

2016 

/2019 

 ورشة عمل أسس صياغة أسئلة االختبارات التحصيلية كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

 الطريق السليم للتعلم والتعليمورشة عمل  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  2016



 

 

ورشة عمل قيادة المناقشة وطرح األسئلة لتطوير مهارات   كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  2016

 التفكير 

2015/2

016/20

17 

 ورشة عمل مخرجات البرامج والمقررات  كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

 ورشة عمل المحاضرة التفاعلية التطبيقية وخدمة المجتمع كلية الدراسات  2015

 ورشة عمل التعليم االلكتروني كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  2015
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