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 المؤهالت العلمية:

 المعدل الجهة القسم المؤهل

 ممتاز الثانوية األولى بالهفوف العلمي الثانوية العامة

 ممتاز كلية إدارة األعمال -جامعة الملك فيصل  الحاسب اآللي ونظم المعلومات البكالوريوس

 ممتاز كلية التربية –جامعة الملك فيصل  الدبلوم العالي في التربية دبلوم عالي

 عضو عامل بجمعية الحاسبات السعودية . -

 :العملية الخبرات

 . التعليم تقنيات قسم التربية بكلية فيصل الملك جامعة في معيدة -

 المهام والمسؤوليات : 

 . نتاج واستخدام الوسائل في التعليمإ- التعليم تقنيات - التعليم في اآللي الحاسب تطبيقات / مقررا تدريس -

 .ة لمدة عامينالتربي بكلية العامة العالقات لجنة في عضوة -

 جامعة الملك فيصل .عضوة بلجنة الكنترول للمركز الوطني للقياس والتقويم بمركز  -

 نائبة مشرفة نادي طاقات التنفد التابع لعمادة شؤون الطالب للطالبات لمدة عام . -

 . انويةمرحلة الثعمادة القبول والتسجيل للمشاركات في تقديم برامج حفل التفوق والتخرج وبرنامج ب -

 . 2013 التقني بجامعة الملك فيصل  Acadoxتنظيم ملتقى  -

-2010 لعام دراسيين فصلين لمدة فيصل الملك بجامعة األعمال إدارة بكلية وتشغيل تدريب البةط -

2011 . 

  :والمسؤوليات المهام        

 . الدراسية لقاعاتوا الحاسوب معمل على اإلشراف    -

 . الحاسوب على مكتبيةال عمالة واألاألكاديمي األعمال ببعض القيام   -



 الدورات التدريبية وورش العمل : 

 الجهة اسم الدورة / ورشة العمل

 Direct Englishمعهد  ( Foundationلغة إنجليزية ) 

 Berlitzمعهد  ( Level 1لغة إنجليزية ) 

 Berlitzمعهد  ( Level 2لغة إنجليزية ) 

 معهد العالمية ( Level 2لغة إنجليزية ) 

 Berlitzمعهد  ( Level 3 لغة انجليزية )

 جامعة الملك فيصل طريق النجاح

 جامعة الملك فيصل كيف تختار مشروعا ناجحا

 جامعة الملك فيصل 3Dورشة تقنية 

اآللي التربوي الورشة الثالثة إلنشاء تخصص الحاسب 

 بكلية التربية
 جامعة الملك فيصل

إستراتيجية البحث واسترجاع مصادر المعلومات 

 اإللكترونية على شبكة االنترنت
 جامعة الملك فيصل

SPSS استخدام برنامج الـ   جامعة الملك فيصل 

تطبيقات الويب  2.0  جامعة الملك فيصل 

2102الجودة في التعليم اإللكتروني   

 جامعة الملك فيصل &

British council 

حضور المؤتمر الدولي الثالث للتعلم االلكتروني والتعليم 
 2102عن بعد

وزارة التعليم العالي & المركز الوطني 

 االلكتروني والتعليم عند بعدللتعليم 

  حضور المؤتمر الدولي الثامن للتعليم اإللكتروني
2102 

ACPI  - South Africa 

 EC – South Africaمعهد  2102 أسابيع 01دورة للغة اإلنجليزية لمدة 

 

 

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=spss+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ejtemay.com%2Fforumdisplay.php%3Ff%3D53&ei=bnxaT9LFKufm4QTd452dDw&usg=AFQjCNFk5eLcsGGWCdio-0R6xpHOzLiJpQ


 مهارات الحاسب : 

 :     البرمجة لغات

Visual Basic ، Sql ، C++ ، java 

 : التشغيل نظم

Microsoft Windows (Windows 7/vista/XP)  /Mac 

 : والملتيميديا الجرافيكس برامج

Adobe Photoshop, Video Maker  

 : المكتبية الحاسب تطبيقات

Word ,Access ,Excel ,Power Point ,Visio, publisher 


