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  :معلومات شخصية
  ةسعودي: الجنسية •
  جةمتزو: الحالة االجتماعية •

  
  :العالي التعليمبرامج 

الكمي فـي إدارة األعمـال    التحليلتخصص  – في إدارة األعمال بكالوريوس العلوم •

 Louisiana State University جامعة والية لويزيانـا  –تخصص فرعي حاسب آلي 
  الواليات المتحدة األمريكية –لويزيانا  م1991 – 1989

صناعية من معهد رنسلير للتقنيات المتعددة الدارية و اإل في الهندسةماجستير العلوم  •
 Rensselaer Polytechnic Institute  1995 – 1997الواليات المتحدة  –نيويورك م

  األمريكية

  
  :العمل

مؤسسة الفيصلية لخدمات اإلنترنت و  )قسم النساء(عات اإلقليمية للمبييرة دالم �

  هـ1418 )أول نت( التقنية
ـ  1418 سـابقاً  األساليب الكمية سمقفي  )محاضرة(عضو هيئة تدريس  �  – هـ

 هـ1428

 -هــ  1428نظم المعلومات اإلدارية  سمقفي ) محاضرة(عضو هيئة تدريس  �
 الوقت الحاضر

 -جامعة الملك سـعود –متعاونة مع كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع  �
  لعدة فصول دراسية

 هـ1435-5-1 إلىهـ 1430-3-13لة قسم نظم المعلومات اإلدارية من وكي �

  



  :االهتمامات العلمية
، )بحوث العمليـات ( ، التحليل الكمي في المجاالت اإلدارية و االقتصاديةالتطبيقات الرياضية

  .تطبيقات الحاسب، المحاكاة، اإلحصاء التطبيقي
  

  :الدورات التدريبية
  جامعة الملك سعود -هـ 1/5/14329إلى  27/4 –" تنمية الذات "دورة  �

  جامعة الملك سعود -هـ 21/11/1429-20في " قيادة األقسام األكاديمية"دورة  �
  جامعة الملك سعود -هـ 3/4/1430-1في " بناء و إدارة فرق العمل"دورة  �
  جامعة الملك سعود -هـ 26/4/1430في )" ملف المقرر(الحقيبة التدريسية "دورة  �

  الملك سعود جامعة -هـ 23/5/1430-21في " مهارات االتصال الفعال"دورة  �
هـ 2/6/1430-1في " الجودة و تطبيقاتها في مؤسسات التعليم العالي"ورشة عمل  �

  جامعة الملك سعود -
هـ 27/11/1430في " تحديث الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال"ورشة عمل  �

  جامعة الملك سعود -

 King’s College –م 23/7/2009-5في " مهارات التدريس الفعال"دورة  �
  لندن –

هـ 7/4/1431إلى  27/3في " إعداد المدربات المعتمدات لنشر ثقافة الحوار"دورة  �

  مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني -
" االتجاهات الحديثة في االستقطاب و إجراء المقابالت و االختبار و التعيـين  "دورة  �

  جامعة الملك سعود -هـ 29/12/1431-28في 

  جامعة الملك سعود -هـ 13/6/1432في " التعلمتقييم مخرجات "دورة  �
  وزارة التعليم العالي –م 9/12/2013في " إدارة النزاعات"دورة  �

  
  
  



  :مشاركات عامة
• الواليات المتحـدة   –هيوستن -سة للمرحلة المتوسطة في المدرسة السعودية مدر

 م1992األمريكية 

الواليات المتحدة األمريكية  –هيوستن ) قسم النساء(رئيسة نادي الطلبة السعوديين  •
 م1992-1993

 هـ1420عضو في لجنة نشاط الكلية للعام   •

  هـ1428عضو في لجنة نشاط الكلية للعام  •
 .العلمية داخل و خارج الجامعةو الملتقيات في الندوات الحضور و المشاركة   •

  .من اللجان الخاصة بالقسممقرر أو عضو في كثير  •
  


