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  الوقت احلايل-هـ 1439منسقة مكتب الرتبية العملية بكلية الرتبية عام 
  2017-2016عضوية جلنة كنرتول االختبارات النهائية بكلية الرتبية عام 

  امعة جب األكادمييعضوية جلنة إعداد وكتابة املعيار اخلامس كأحد متطلبات االعتماد
 امللك فيصل،

2016-2017 
  2013مشرفة لكلية علوم احلاسب وتقنية املعلومات شطر الطالبات، من عام -

2015 
  ،رئيسة اللجنة التنظيمية ملعرض اجلامعة واجملتمع بنسخته الرابع للقسم النسائي

2014 

  ،2014-2012مديرة مكتب اجلودة بكلية الرتبية 

المؤهالت العلمية 


كية، ، كلية الرتبية، جامعة اوهايو، الوالايت املتحدة األمريدكتوراه يف املناهج وطرق التدريسدرجة ال1 (1

2012 

 Teacher Knowledge That Supports Student: عنوان البحث
Processes in Learning: Mathematics: A Study at All-Female 

Middle Schools in Saudi Arabia 

درجة املاجستري يف تدريس الرايضيات للمرحلة الثانوية، كلية الرتبية، جامعة اوهايو، الوالايت املتحدة  (2
 2009االمريكية،

 2003مللك فيصل، ، جامعة ايف الرايضيات درجة البكالوريوس (3
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  اىل  2012تعليم الرايضيات، من عام -التدريسأستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق
 الوقت احلايل

  2006  - 2004–معيد بقسم املناهج وطرق التدريس 
  ،2003معلمة رايضيات يف مدراس األجنال األهلية ابألحساء 

 

 

 تطوير برامج اعداد املعلمني يف املرحلة اجلامعية •
 اخلدمة.التنمية املهنية للمعلمني أثناء  •
 التكنولوجيا يف تعليم الرايضيات. •
 تطوير مناهج الرايضيات وتصميمها •

 نظرايت التعلم والفلسفات الرتبوية يف تدريس الرايضيات •
 

 

 

املشاركة يف ورقة عمل بعنوان دراسة اجتاهات املعلمني يف تطبيق املسائل ذات مهارات 
التفكري العليا، حبث مقدم يف كل من  كولومبوس اوهايو، ، هونتيقتون ويست فريجينيا، 
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Group for the Psychology of Mathematics Education. Columbus: Ohio State 
University. 
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 التفكري سائلم وتطبيق والتكنولوجيا األحصاء يف للمعلمني مهين تدريب ، بعنوان حبث يف املشاركة (3
 والعلوم الرايضيات تدريس يف الدولية اجمللة ،2012 الضعف، ونقاط التطبيق أوجه دراسة: العليا

 والتكنولوجيا
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meeting of the North 

American Chapter of the International Group for the Psychology 
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ROM; online: 
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NA%202010%20Proceedings%20Book.pdf)  
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 Teaching Methods Based on Modernحضور ورشة عمل بعنوان:  .1

Educational Technologies و الذي نظمته عمادة التطوير اجلامعي يف جامعة

 2018امللك فيصل ضمن الربنامج اإلثرائي ألعضاء هيئة التدريس، 

و الذي نظمته Skills of Successful Assessmentsبعنوان: حضور ورشة عمل  .2

عمادة التطوير اجلامعي يف جامعة امللك فيصل ضمن الربنامج اإلثرائي ألعضاء هيئة 
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مركز القيادة  ،Decision making and problem solvingحضور ورشة عمل بعنوان:  .4
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الرياض، اململكة  سعود،نظمته مركز التميز البحثي يف تعليم العلوم والرياضيات، جامعة امللك 

  2017العربية السعودية، 

، 2014جامعة إلينوي الواليات املتحدة األمريكية، عام  التعليم،دورة تدريبية بعنوان اجلودة يف  .6

 معة امللك فيصل. بدعم وتزكية من عمادة التطوير اجلامعي جبا

تقرير املقرر  مثل:امللك فيصل  اجلودة جبامعةحضور سلسة من ورش العمل املقدمة من عمادة ضمان  .7

 كتابة الدراسة الذاتية  

 2014ورشة عمل مقدمة من عمادة التطوير اجلامعي،  الوظيفي،تقييم األداء  .8

 2014ورشة عمل مقدمة من عمادة التطوير اجلامعي،  االجتماعات،بروتوكوالت إدارة  .9

 2015 فيصل،ورشة عمل األمن الفكري، جامعة امللك  .10

 2015ورشة عمل مراجعة سياسات التعليم مقدمة من هيئة تقويم التعليم العام،  .11

 الرياضيات،ورشة عمل ملدة عشر أيام، مقدمة من قسم طرق تدريس  الرياضي،تقييم جودة الدرس 

 2012جامعة اوهايو ، الواليات املتحدة األمريكية 

 

 

 

 مقرر اسرتاتيجيات التدريس .1
 ميم وتطوير الدروستصمقرر  .2
 مقرر الرايضيات ملعلم الرتبية اخلاصة .3

 2ضل وتكامل مقرر تفا .4
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