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                                                                                                                    :العمليةالخبرات 
 

 2005منذ  كلية إدارة األعمال )جامعة الملك سعود( -محاضرة بقسم االقتصاد 

  2017عضو اللجنة الفنية لوحدة االبتكار بكلية ادارة االعمال 

  منذ  اإلرشاد الألكاديمي )جامعة الملك سعود(عضو وحدة Feb 2011 

  2010 منذ لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي )جامعة الملك سعود(عضوة 

  2013-2012 جامعة الملك سعود للتصوير الضوئيمشرفة نادي طالبات 

 )2003-2002 التعاون مع كلية خدمة المجتمع )جامعة الملك سعود 

  2002الخدمة اإلجتماعية التعاون مع كلية 

  للجنة النسائية لجمعية االقتصاد السعوديةسابقة عضوة  

 

                                                                                            :                     يسيةالخبرات التدر
 

 مبادئ االقتصاد الجزئي 

 كليمبادئ االقتصاد ال 

  المالية العامةمبادئ 

 االقتصاد الكلي تحليل 

 التجارة الدولية 

 

                                                                                                                              المؤهالت:
    

 2001 جامعة الملك سعود كلية العلوم االدارية -ماجستير اقتصاد 

 )1998 جامعة الملك سعود بكلوريوس اقتصاد )مسار أساليب كمية 

 

                                                                                                                        :الدورات التدريبية
 

  االختبارات االلكترونية في نظام ادارة التعلم

 )بالك بورد(
 2017 جامعة الملك سعود( -)عمادة تطوير المهارات 

 2017الملك سعود جامعة  -كلية إدارة االعمال  ورشة العمل التدريبية لنظام اتقان 

 2015ر والجودة في كلية ادارة االعمالوكالة الكلية للتطوي طرق فعالة وجديدة في التقييم 

 2015العامة للتدريب التقني والمهني المؤسسة  دورة تدريب المدربين 

 2015 وكالة الكلية للتطوير والجودة في كلية ادارة االعمال ضمان التعلم المتقدم 

  2015ر والجودة في كلية ادارة االعمالوكالة الكلية للتطوي الفكرية ألعضاء هيئة التدريسالمساهمة 

 2015ر والجودة في كلية ادارة االعمالوكالة الكلية للتطوي تحليل تقرير المقرر 

  ورشةAACSB حول فعالية التعلم 

 مشاركة الطالب/ 
 2015ر والجودة في كلية ادارة االعمالوكالة الكلية للتطوي

 2014 جامعة الملك سعود( -)عمادة تطوير المهارات  مهارات االرشاد االكاديمي 
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 2014 تكاتف( -)الجمعية السعودية للعمل التطوعي  مبادئ التطوع وحقوق وواجبات المتطوع 

 2014 جامعة الملك سعود( -)عمادة تطوير المهارات  الدراسي تصميم وبناء المقرر 

 2013 جامعة الملك سعود( -)عمادة تطوير المهارات  التدريس المصغر 

 2013 جامعة الملك سعود( -)عمادة تطوير المهارات  مهارات التدريس الجامعي الفعال 

 2013 جامعة الملك سعود( -)عمادة تطوير المهارات  تقييم مخرجات التعلم 

  التقييم واالختبارات اإللكترونية باستخدام نظام
  LMS إدارة التعلم

 جامعة الملك سعود( -التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد)عمادة 
2012 

 أساسيات نظام إدارة التعلم اإللكتروني LMS  
 جامعة الملك سعود( -)عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

2012 

  توصيف وتقرير المقرر حسب معايير الهيئة

 NCAAAالوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
 2010 جامعة الملك سعود( -)عمادة الجودة

 جامعة الملك سعود( -وحدة الجودة واألعتماد األكاديمي) جودة دعم تعلم الطالب  

 2006 )برنامج د/رشاد فقيها التدريبي( التعلم الخارق 

  1999 )مركز التدريب والتطوير بالغرف التجارية( والفعالية اإلداريةمهارات التميز 

  والتصوير الفوتوغرافي تطوير الذات والتربيةفي  دورات الالعديد من. 
 
 

 

                                                                                                                                :اللغات

 

  العربية 

 االنجليزية 

 

                                                                                                      :                خدمة المجتمع

 

  2017سفيرة حملة التوفير واالدخار 

 "2013 نادي االقتصاد، جامعة الملك سعود -محاضرة "النزاهة العلمية 

  "2012كتيب "أسئلة وإجابات في االرشاد األكاديمي 

 2003 المشاركة في تنظيم منتدى الرياض االقتصادي األول 

 و مؤسس لمجموعة أمهات صحعض. 

 2016-2015 البرنامج الثقافي ألمهات صح -كة في معرض الرياض الدولي للكتابالمشار 

  "مجموعة أمهات صح -فيلم قصير توعوي لألطفال "أطفال النيجر 

  أمهات صحجموعة م - فعاليات مختلفةالمشاركة في تنظيم . 

 مملكة األخالق. -تغليف هدايا(  -أشغال يدوية -دوات مختلفة لألطفال )رسم 

 

                                                                                                                                :جوائز

 

  2014التميز في االرشاد 

  2013التميز باختيار الطالبات 

 1998 جامعة الملك سعود -ية كلالعلى مستوى  الطالبة المثالية 

  جامعة الملك سعود  -المركز األول للمسابقة الثقافية 

 جامعة الملك سعود - مرتبة الشرف 
 


