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 الـعـلـمـيـة المؤهالت: ثـانـيـاً 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 تقنيات التعليم أستراليا جامعة قريفث بأستراليا 2132/هـ3411 الدكتوراه

 تقنيات التعليم أستراليا جامعة قريفث بأستراليا 2112/هـ3422 الماجســــتيـر

 رياضيات السعودية جامعة امللك فيصل باألحساء 2111/ـه3421 البكالوريـوس
 

 

 الخبرات العملية: ثـالـثـاً 
 

 السنة جهة العمل الوظيفة

 2112/هـ3422 جامعة امللك فيصل -كلية التربية معيد

 2112/هـ3422 جامعة امللك فيصل -كلية التربية حماضر

 2132/هـ3411 جامعة امللك فيصل -كلية التربية أستاذ مساعد
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 .8990, عضوة يف جلنة اخلدمات املساندة جبامعة امللك فيصل 5
 .8990, جامعة امللك فيصل –يف برنامج النشاط الثقايف يف محلة التضامن الوطين ضد اإلرهاب  املشاركة 8
 .8990/8959الطلبة السعودي بقولد كوست بأستراليا  ليات السنوية للناديدي ضمن الفعاة مشاركة يف إعداد وتقدمي يوم املرأة السعوعضو 3
 8958/8950عضوة يف جلنة كنترول االختبارات بكلية التربية  4
 .8950/8951 كلية التربيةب منسقة قسم تقنيات التعليم 5

 :حضور العديد من الدورات التدريبية؛ ومنها 
.8992, لق القدرات للدكتور سليمان العليمركز أط –مهارات اإلتصال الفعال  4  
.8990, مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين –مهارة تنمية اإلتصال باحلوار  5  
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2012. 

16 Model Design Thinking in Strategic Leadership - COE Opportunity Logistics and Nelson 

Education, Australia, 2012. 

55 The Quality of Administration Planning and Management - KFU & British Council, 2012. 

52 Developing Research Abilities: Idea Formulation and Research Management – KACST, 

2012. 
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