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 ةالسيرة الذاتي

 المعلومات الشخصية :

 

 إنصاف ناصر عبدالمحسن الملحم االسم

 زوجة وأم الحالة اإلجتماعية

 األحساء مكان الميالد

 سعودية الجنسية
 

 المؤهالت التعليمية :

 

  دكتوراة في الفلسفة في التعليم اإللكتروني والتدريب من جامعة بليموث البريطانية

 م3102

  جامعة  من بتقدير ممتاز تقنية المعلومات واالتصال في التعليم والتدريبماجستير في

 م3112 ولونجونج األسترالية

  بكالوريوس رياضيات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من كلية التربية للبنات في

 م3112األقسام العلمية  –األحساء 

 الخبرات العملية :

 

  3102 – 3112جامعة الملك فيصل من  –العمل كمحاضر في كلية التربية. 

  وحتى اآلن 3102جامعة الملك فيصل من  –العمل كأستاذ مساعد في كلية التربية 

 :تدريس بعض مقررات قسم تقنيات التعليم مثل 

o ات الحاسب اآللي في التعليم مقرر تطبيق 

o آللي في التعليم مقرر استخدام الحاسب ا 

o  مقرر تقنيات التعليم 

 0221/0222الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية للعام الجامعي  عضوة في لجنة 

 .هـ

 ات قسم تقنيات التعليم.رعضوة في لجنة تطوير مقر 

 .عضوة في لجنة استقطاب أعضاء هيئة التدريس في قسم تقنيات التعليم 

  3102السادس بالمملكة بكلية التربية  الطالبيالعمل كمنسقة للمؤتمر 
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 اللغات:

 .بطالقة العربية واإلنجليزية تحدثاً وكتابة
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