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سیره ذاتیھ  
جمانھ زید ال حسین  

 
معلومات شخصیھ :  

  j.z.alhussain@gmail.com  /jalhussain@ksu.edu.sa برید الكتروني :  •
الجنس: انثى •  
الحالھ االجتماعیھ: متزوجھ •  
عودیھالجنسیھ : س •  

التعلیم :  
درجھ البكالوریس في االداب تخصص لغھ انجلیزیھ (جیدجدا مع مرتبھ الشرف الثانیھ / بترتیب التاسعھ  •

علي الدفعھ)  
الخبره :  
ــ  ٢٤/١٠/١٤٢٩معیده متعاونھ  / جامعھ الملك سعود  /  كلیھ العلوم التطبیقیھ وخدمھ المجتمع   •

٧/٧/١٤٣١  
٣/٧/١٤٣٢یھ العلوم التطبیقیھ وخدمھ المجتمع  منذ معیده / جامعھ الملك سعود / كل •  

الدورات و ورش العمل :  
.)٢٠١٢جامعھ الملك سعود (دوره استخدام القاعات الذكیھ  •  
.)٢٠١٣ جامعھ الملك سعود(اداره الفصول الفعالھ والتعامل مع الطالب  •  
.)٢٠١٢ اساسیات استخدام نظام اداره التعلم االلكتروني (جامعھ الملك سعود •  
.) ٢٠١٣جامعھ الملك سعود( البحث في قواعد البیانات والمكتبات الرقمیھ •  
. )٢٠١٣ جامعھ الملك سعود(التعلم باستخدام استراتیجیھ العصف الذھني  •  
. ) ٢٠١٣جامعھ الملك سعود (تمعي (تویتر،فیس بوك، لینكد ان) سلسھ دورات مج •  
٢٠١٦كادیمي . (مؤتمر التعلیم حضورحلقھ نقاشیھ عن الكفایات التعلیمیھ واالرشاد اال • قطر)-  
٢٠١٦حضور حلقھ نقاشیھ عن االطار العام للمنھج التعلیمي الوطني في قطر . (مؤتمر التعلیم  • قطر)-  
٢٠١٦حضور حلقھ نقاشیھ عن قیاده التغییر في االنظمھ التعلیمیھ . (مؤتمر التعلیم  • قطر)-  
٢٠١٦ورشھ تدریبیھ عن النشاطات الممتعھ المتمحوره حول التعلیم الذاتي للطالب . (مؤتمر التعلیم  • -

قطر)   
)٢٠١٧دوره حقوق و واجبات اعضاء ھیئھ التدریس (جامعھ الملك سعود  •  
)٢٠١٧دوره اداره المعرفھ وتطبیقاتھا في التعلیم العالي (جامعھ الملك سعود  •  
)  ٢٠١٧(جامعة الملك سعود ورشة عمل الدراسھ بالخارج  •  

المھارات:   
.اجاده تامھ لـ ( برامج مایكرو سوفت المكتبیھ (انظمھ ماك و ویندوز ) الطباعھ ــ عربي/انجلیزي •  
.اساسیات اللغھ الفرنسیھ / المناھل / المعھد الثقافي للسفاره الفرنسیھ  •  

معلومات اخرى :  
.عضوه في جمعیھ النھضھ النساذیھ  •  
.صدیقات القسم  ــ اثناء دراسھ البكالوریس ـــ / جامعھ الملك سعودعضوه في نادي  •  
. لرعایھ االیتام الخیریھ عضوه في جمعیھ انسان •  
عضوه في لجنھ مسانده لجنھ التطویر والجوده ببرنامج العلوم االداریھ و االنسانیھ /جامعھ الملك سعود. •  
ریس التطبیقي /جامعھ الملك سعود.عضوه في لجنھ تطویر برنامج تصمیم الدبلومات و البكالو •  


