
 

 البٌانات الشخصٌة  :

 8311-589-013رقم المكتب :                                             األسم : أمٌنة سعد شلهوب الخٌالت الدوسري       

 aldossary@kfu.edu.saالبرٌد اإللكترونً :                                                    

 السٌرة الذاتٌة بالتفصٌل 

 المؤهالت العلمٌة :

 المعدل الجهة التخصص المؤهل

 
 الثانوٌة العامة

 
 علمً

 
 الثانوٌة الثانٌة فً مدٌنة بقٌق

 
 ممتاز

جامعة الملك فٌصل كلٌة الدراسات  حاسب آلً ونظم معلومات إدارٌة دبلوم
 التطبٌقٌة

ممتاز مع مرتبة 
 الشرف

ممتاز مع مرتبة  جامعة الملك فٌصل كلٌة إدارة األعمال نظم معلوماتحاسب آلً و  البكالورٌوس
 الشرف

 

 لٌات :والمهام و المسؤ

 .قسم تقنٌات التعلٌم –كلٌة التربٌة  –معٌد فً جامعة الملك فٌصل 

 . 2015فً جامعة الملك فٌصل لعام   Acadoxسفٌره 

إستخدام  ,تطبٌقات الحاسب اآللً فً التعلٌم   ,مقدمة فً البرمجة  ,تدرٌس مقررات مقدمة فً شبكات الحاسب اآللً 

 تقنٌات التعلٌم  ,إنتاج و إستخدام الوسائل التعلٌمٌة ,الحاسب اآللً فً التعلٌم 

توصٌف مقررات مقدمة فً شبكات الحاسب اآللً , تحلٌل و تصمٌم النظم , قواعد البٌانات ضمن األعداد لبرنامج معلم 
 لًالحاسب اآل

 2015-2014منسقة ورش عمل تقارٌر المقررات لقسم تقنٌات التعلٌم لمدة عامٌن 

 2015-2014لجنة التنفٌذٌة لقسم تقنٌات التعلٌم لمدة  عامٌن ارئٌسة 

 2014لجنة الثقافٌة لطالبات جامعة الملك فٌصل لمدة عام ارئٌسة 

 اآلنحتى  2015عضو فً لجنة اإلختبارات النهائٌة  إعتباراً من 

 2013-2012عضو فً لجنة اإلختبارات النصفٌة لمدة عامٌن 

 2012إعداد التقرٌر السنوي لكلٌة التربٌة 

 ألنظمة المعلومات , ضمن مقرر التدرٌب العملً , كلٌة إدارة األعمال   SASالمنقسة العامة لملتقى 

 

 المؤتمرات و الدورات التدرٌبٌة :

 المركز الوطنً لتعلٌم اإللكترونً و التعلم عن ُبعد  -    2013لتعلم عن ُبعد حضور المؤتمر الدولً لتعلٌم و ا

 2015-2014-2013حضور المؤتمر و المعرض  الدولً للجامعات 

 : الدورات  التدرٌبٌة

 .أشهر 4أساسٌات الشبكات وهندسة اإلتصاالت لمدة 

 .أشهر  4لمدة  SQLلغة أوراكل 

 .أشهر  8تصمٌم التقارٌر ) لقواعد البٌانات(لمدة   ,تصمٌم النماذج 

 .البحث فً المكتبات الرقمٌة استراتٌجات

 .مهارات الباحث الناجح و البحث المتمٌز

 .متقدممستوى   SPSSالبرنامج اإلحصائً إستخدام 

 .معالجة الصور

 .فً العملٌة التعلٌمٌة معاٌٌر التعلٌم اإللكترونً 

 .  دورات فً اللغة اإلنجلٌزٌة معهد بٌرلتز

 : الهٌئة التدرٌسٌة و الموظفات تقدٌم عدد من الدروات التدرٌبٌة إلعضاء

 ) Acadoxمواقع إدارة المحتوى التعلٌمً )
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 فً العمٌلة التعلٌمٌة google driveتطبٌقات الحوسبة السحابٌة 

 Prizeبرنامج و موقع العروض التقدٌمة اإلحترافٌة 
 

 :المهارات الحاسوبٌة 

  java ,C++  ,SQL ,Visual Basic: لغات البرمجٌة 

 

 Microsoft Windows (Windows 7/vista/XP): نظم التشغٌل 

 

  RonyaSoft Poster Designer   :برامج معالجة الصور
Aurora 3D Presentation photo filter, 

 

    برامج العروض التقدٌمٌة :

PowerPoint ,Prize, Power pont, Focusky 

 

 

  

 

 

 

  
 


