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 معلومات شخصية

 
 
 
 
 

 

  ،م.2009ماجستير العلوم في االقتصاد، كلية إدارة األعمال، جامعة الملك سعود، الرياض 

 ،الرياض، )امتياز مع مرتبة الشرف  بكالوريوس اقتصاد، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الملك سعود

 م .2000( 4.97بمعدل تراكمي   األولى

  الدرجة العلمية 

 

  ،2010كلية إدارة االعمال، جامعة الملك سعود، محاضرة، قسم االقتصاد . 

  ،2006معيدة، قسم االقتصاد، كلية إدارة األعمال، جامعة الملك سعود. 

 

 الخبرة الوظيفية  

 

 ( 329اقتصاديات تنمية و تخطيط )قصد 

 ( 202تحليل اقتصادي كلي )قصد 

 ( 101مبادئ اقتصاد جزئي )قصد 

 ( 102مبادئ اقتصاد كلي )قصد 

 

 مجاالت التدريس 

 

  .تقارب و تباعد الدخول بين دول مجلس التعاون الخليجي(. دراسات اقتصادية(

 2011مايو 

 

  البحوث المنشورة

 

 .اللغات : اللغة األم اللغة العربية، إضافة إلجادة اللغة اإلنجليزية تحدثاً و كتابة 

  الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليICDL. 

 المهارات  
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  مع الضغوط.دورة في مهارة التعامل 

 .عدة دورات في تطوير الذات 

  .مهارة بناء و إدارة فرق العمل 

 

  )تقييم الطالب بواسطة أدوات يطورها األستاذ )نظام روبريكStudent Assessment by 

Teacher Approach (Rubrics) 2016 

  2015دورة تدريب المدربين  TOT Training of Trainers للتدريب  المؤسسة العامة

 . 16655633التقني و المهني برقم 

  كيفية تنفيذ المبادرات و المشاريع االستراتيجيةImplementing the strategic 

initiatives and projects 2015 

  2015دورة تدريب المدربين  TOT Training of Trainers   عمادة تطوير المهارات

 جامعة الملك سعود.

 2015عال محاضرة عن التدريس الف AACSB INTERNATIONAL 

  2015دورة الخرائط الذهنية تطبيقات في التدريس الجامعي Mind Maps’ Applications 

in College Teaching 

  2015دورة المساهمة الفكرية ألعضاء هيئة التدريس Intellectual Contribution 

Profile of Faculty Members 

  2015دورة ضمان التعلم المتقدم Advanced Assurance of Learning- Closing the 

Loop 

  دوره عن معاييرAACSB 2003 2015و دور عضو هيئة التدريس في االعتماد األكاديمي 

  2015دورة تحليل تقرير المقرر Analysis of Course Report 

   ورشة عملAACSB  2015حول فعالية التعليم/ مشاركة الطالب 

 2015المسؤولية  دورة كيف أدرب ابني على 

  2015دورة التغلب على القلق و التوتر و االكتئاب 

  2015دورة المراهقة صداقة أم والدية ؟ 

 2015دورة مهارات إدارة الوقت  Time Management Skills  

 دورة إعداد فلسفة التدريس Preparation of Teaching Philosophy  2014 

 2014دورة كفايات التدريس االحترافي   Professional Teaching Competencies in 

HR 

المؤتمرات الدورات 

 و ورش العمل
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  دورة بناء و إدارة فرق العملBuilding and Managing Teams 2014 

   2014دورة تصميم و بناء المقرر الدراسي Course Design and Construction  

     دورة التدريس المصغرMicro Teaching 2014 

    دورة دعم تعلم الطالبStudent Learning Support 2014 

   دورة آفاق جديده للقيادة اإلبداعيةNew Insights for Innovative Leadership 2013 

  دورة النشر العلمي في الدوريات العالميةPublication in international periodicals 

2013  

  دورة تقييم مخرجات التعلمAssessment of Learning Outcomes  2013 

 2012بيدي  دورة تغيير أسرتي 

  دورة دمج الطالب في النقاشات و أنشطة المجموعاتEngaging Students in 

Discussion and Group Activities 2011 

  2011دورة عن مستقبل الطاقة العالمي 

 دورة في متطلبات االعتماد األكاديمي المؤسسي الوطنيNCAAA  2010 

   دورة التغذية الراجعة و تقييم الطالبStudent Assessment and Feedback 2010 

  دورة البحث في قواعد البيانات والمكتبات الرقميةSearching in Databases and 

Digital Libraries 2010 

  دورة الفصول الذكية  Smart Classrooms 2010 

  دورة أساسيات عمل نظام ادارة التعلم االلكترونيLMS 2010 

 2010ة نفسية دورة التربية الدينية للناشئة رؤي 

  2010دورة بناء الثقة بالنفس 

  2009دورة فهم الشخصيات 

  2009دورة كيف تتخلص من القلق 

  2009دورة مهارات التعامل مع الضغوط 

 دورة التدريب المنتظم للتربية الفعالةSystemic Training for Effective Parenting 
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2007 

 2007لجودة ورشة العمل األولى لالعتماد األكاديمي وتوكيد ا 

  2007ورشة عمل إدارة بيانات الجامعة ونظام التسجيل  

  2007منتدى الرياض االقتصادي  

  . 2005ندوة السوق المالية السعودية :الواقع والمأمول 

 عضو جمعية االقتصاد السعودية 

 عضو جمعية بنيان الخيرية 

 وعي تكاتفعضو الجمعية السعودية للعمل التط 

  2016-2014رئيسة لجنة خدمة المجتمع كلية إدارة األعمال 

 خدمة المجتمع

  2017عضو اللجنة الفنية لوحدة االبتكار بكلية إدارة األعمال 

  2016 -2014رئيسة لجنة خدمة المجتمع على مستوى كلية إدارة األعمال 

 2013-2012عام الدراسي رئيسة لجنة النشاط الثقافي على مستوى كلية إدارة االعمال لل 

  عضو مؤسس في تنظيم ملتقى )طاقات شبابية مبدعة( نظمته كلية إدارة األعمال على مستوى

 2012مركز الدراسات الجامعية بعليشة.

 2007مؤسس لملتقى التوظيف األول.  عضو 

 .عضو لجنة إعداد التقرير السنوي 

مجاالت النشاط 

 الثقافي و االجتماعي

 2013يار الطالبات. مؤتمر التعليم العالي جائزة التميز باخت 

  2000الطالبة المثالية على كلية العلوم اإلدارية للعام الجامعي 

  الطلب على البترول لدى منظمة التعاون  2000جائزة أفضل بحث تخرج للبكالوريوس(

 ( OECDاالقتصادي و التنمية 

 ألدبي( لجامعة الملك سعود للعام المركز الثاني على جميع خريجات قسم الطالبات )العلمي و ا

 2000الدراسي 

 

 اإلنجازات و الجوائز


