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  معمومات شخصيــة: 

ــم  ــ  مكان الميالد  الجنسية االســ
 الرياض  سعودية أمل بنت عمي الموسى 

وان
لعن
ا

 

 0118056845 المكتب  
لكتروني 0598778692 جوال  aalmosa@ksu.edu.sa البريد اإل

 جامعة الممك سعود الجية أستاذ مساعد الوظيفة
 ــا ــييـ ــــاصل عمــ ــيـــادات الحـ ــــالت العممية والشــ  :المؤىـ

 

ــل م ــ ــؤىـ  التخصص المركز \ الكمية  الجامعة تاريخو المــ

/1435 الدكتوراهدرجة  1
 ىـ1436

 دقيقة  أحياءكمية العموم جامعة الممك سعود 

/28/11 رخصة المدرب المعتمد  2
2018 

مجال البيئة  والصحة  - المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني
 العامة وتطوير الذات

  

  الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل : 

 المركز  تاريخو  البرنامج  م
 

دورة برنامج مايكروسوفت أوفس  1
2000 

13/4/1422ــــــ17/10/1421)

مركز االرتقاء،الرياض  (هــ

2 
لقاءدورة ميارات   ( ساعة25 )اإل

 
لقاءمركز    (ىـ26/8/1429ـ22) ،الرياض اإل

ورة تقنيات التخمص من المشاعر د 3
 ساعة، 15)السمبية،

  (ىـ12-1/11/1429)

 
مركز شمول ،الرياض 

 ( ساعة 25 ) دورة صناعة النجاح 4
 (ىـ1-5/12/1429)

 
مركز شمول ،الرياض 

5 
 10)دورة  أسرار التميز الدراسي،

معيد أدكس الدولي،الرياض  (ىـ28/12/1429-27) (ساعات 

6 
)       ورشة عمل تطوير البرامج

 وتييئتيا لالعتماد  األكاديمية(األقسام
 األكاديمي

  عمادة الجودة ىـ1430
 الممك سعود جامعة

 الممك سعود جامعة ىـ1430ورشة عمل السبورة الذكية  7

 10)دورة ميارات االتصال الفعال، 8
عمادة التطوير والميارات، جامعة الممك سعود . (ىـ23/5/1430-21) (ساعات

لكتروني جامعة الممك سعود . (ىـ11/4/1430-9)دورة نظام جسور  9 التعميم اال

 إستراتيجيةدورة  التعمم باستخدام  10
 ( ساعات 10)العصف الذىني 

الممك سعود        جامعة  والميارات عمادة التطوير( 4-5/11/1431)

11 
دورة الذكاءات المتعددة لتطوير العممية 

 10)العمل،    في واإلبداعاالبتكارية 
  (ساعات

  (ىـ26-27/5/1432)

 

الممك سعود        جامعة  والميارات عمادة التطوير

 
 
 
 
 

 
 السيرة الذاتية ا
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البرنامج التحضيري لممعيدات  12
جامعة الممك سعود ،عمادة السنة التحضيريةىــ 1432الدفعة الثانية ،( شيور3)،والمحاضرات

13 
 في تجييز أفضل أداءورشة عمل نحو 

 6) الدقيقةواألحياءمعامل قسم النبات 
 (ساعات

جامعة الممك سعود  (ىـ11/10/1433ــ9)

 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات 29/8/2013 دورة  ميارات التدريس اإلبداعي  14
 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات 18/2/2012 دورة ميارات التدريس الجامعي الفعال  15

 2/9/2013 دورة دعم تعمم الطالب 16
 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات

 
 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات 1/9/2013 . دورة البحث العممي مفاىيم واليات 17

المشاركة في يوم البحوث السادس لعام  18
 جامعة الممك سعود.مركز  بحوث الدراسات العممية والطبية  17/12/2014-16 . ىــ 1435/1436

 ىيئة تقويم التعميم العام والبنك الدولي 8/12/2016-4 اختيار العينات 19
 جامعة الممك سعود 10/4/2016 محكم في المقاء العممي السابع 20

 برنامج أعضاء ىيئة التدريس الجدد 21
 الدورة التأسيسية العاشرة

 جامعة الممك سعود 2017

 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات 2/10/2017 طرق تقييم التدريس 22
 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات 3/10/2017 الممارسات المثمى في التدريس الجامعي 23
 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات 5/10/2017 تطوير المقرر الدراسي 24
 قسم النبات واألحياء الدقيقة/كمية العموم 20/11/2017-19 تحكيم ممصقات عممية 25
 مركز ازدىار لمتدريب 26/8/2017-14 دورة تدريب المدربين 26
جامعة الممك سعود  2018 محكم أبحاث المقاء العممي التاسع 27

28 
األشراف عمى برنامج التدريب الصناعي 
لطالبات جامعة الممك سعود ثالث 

 سنوات
 مجموعة من المصانع الحيوية في المنطقة الصناعية بالرياض ىـ1437-1439

28 
لقاء ورشة عمل أساسيات  إعداد وا 

 وميارات الممصقات العممية األكاديمية
12/2/2018 
 جامعة الممك سعود/كمية العموم 2/4/2018

29 
مقيم  مشاركات مسابقة انفوجرافيك 

 تخصصي
2018 

 كمية العموم/نادي االحياء الدقيقة والنبات الفصل الثاني

30 
المشاركة في حضور جائزة األميرة نورة 

 جامعة األميرة نورة 2018 بنت عبدالرحمن لمتميز النسائي

 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات 22/2/1440 دورة ادخارك بوابة اسثمارك 31
 مركز صناعة العبقرية لمتدريب 1/3/1440-28 دورة التدريب الشخصي 32
 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات 18/3/1440 دورة التعميم المبني عمى المخرجات 33
 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات 26/3/1440-25 "كايزن"نظام التحسين المستمر  34
 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات 27/3/1440 (انفوجرافيك)الرسوم المعموماتية  35

لقاء محاضرة ساعة في التصالح مع إ 36
 الذات

 عمادة شؤون المكتبات ىـ6/6/1440

دورة في النشر العممي في الدوريات  37
 ISIالعالمية 

 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات ىـ21/6/1440

دورة في  تطبيقات استخدام ادوات  38
  التعميمية2.0الويب

 جامعة الممك سعود.عمادة التطوير والميارات ىـ28/7/1440

 دروب 2019-8-23 مدخل الى الذكاء الصناعي الحديث 39
 المركز الوطني لمقياس 1440-8-11 الجودة في التعميم  40

 حافز لقيادة برامج التحول 4,0الجودة  41
 الوكالة المساعدة لمتخطيط والتميز المؤسسي في وزارة الصحة 16/9/2019 الطموحة

 الوكالة المساعدة لمتخطيط والتميز المؤسسي في وزارة الصحة 28/8/2019 مقدمة في مؤشرات األداء 42
دارة التغيير 43  الجمعية السعودية لمجودة فرع الرياض 18/3/2019-17 قيادة وا 
 الجمعية السعودية لمجودة فرع الرياض 2/7/2019-1التدقيق الداخمي لنظام إدارة الجودة  44
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 2015-9001اآليزو 

 الجمعية السعودية لممراجعين الداخميين 15/4/1440-4 أساسيات التدقيق الداخمي 45
 

 

  االىتمامات البحثية : 

 الوصف الرئيسي

 البيئة
 

 معالجة المشاكل البيئية واالستفادة من جميع النفايات ونشر الوعي بين عامة الناس لممساىمة بصداقة البيئة 

 
 

  مواضيع الرسائل العممية  : 

 عنوان الرسالة م
  

درجة 
 استجابة بعض الفطريات الممرضة لنبات القمح لممكافحة الكيميائية والحيوية الماجستير

درجة 
 ةإنتاج حمض الستريك بواسطة فطر االسبرجمس نيجر المعزول محميا باستخدام المخمفات الزراعي الدكتوراه

 العضوية: 

 
    العضويات في جامعة الممك سعود والمجان المشارك فييا  : 

 

 نوع العضوية المجان  م
 

 مقرر سابق لجنة المشتريات سنتين 1
 عضو سابق لجنة التطوير والجودة اربع سنوات 2

3 
لجنة توظيف أعضاء ىيئة التدريس واالستقطاب 

 عضو سابق سنة

 مقرر الفرع  النسوي  لجنة االعتماد األكاديمي لمدراسات العميا 4
 عضو فريق عمل متابعة الخطة اإلستراتيجية لكمية العموم 5
 

   

 
 

 

 ,,,وهللا ولي التوفيق 

 

 


