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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية * * *
 االنجليزية * * *
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لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
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 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
بن  جامعة اإلمام عبدالرحمن 8/8/1431

 بالدمام فيصل

 أستاذ مساعد

 محاضر بالدمام كلية العلوم 1425

 معيدة بالدمام كلية العلوم 20/1/1421

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ

1436 19GF 

 مبنى كلية العلوم

وكيلة عمادة القبول والتسجيل بمجمع الكليات الجامعية 

 بالريان

 يمية بكلية العلوم وكيلة الشؤون األكاد  1432

رئيسة لجنة التدريب والتطوع في وكالة عمادة شئون   1431

 الطالبات لكليات البنات

 وكيلة كلية املجتمع بالقطيف  1423

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(
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 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
     

     

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
    

    
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
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 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

   

   
 

 
 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
 October 2017 23- تنظيم و حضور 

 فندق كورال الخبر-1439صفر

ورشة عمل برنامج الرعاية األكاديمية التابع ملركز 

 وزارة التعليم-القيادة األكاديمية

 

Faculty Mentorship Program 

1 

عضو اللجنة النسائية العليا 

 التنظيمية

واإلشراف على لجان التسجيل 

 والحفل والضيافة واإلعالم.

هـ فندق 1433املنطقة الشرقية

 املريديان

 2 املؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات التعليم العالي

جمعية السعودية لعلوم الحياة لل 29 اللقاء العلمي 4/1435/ 27-25فندق الشيراتون  رئاسة لجنة التسجيل

بعنوان" البيئة والتنمية في الخليج العربي" بتنظيم 

 كلية العلوم في

3 

 :تقديم و  مشاركة بورقة عمل

الخدمات االلكترونية في عمادة 

عة اإلمام القبول و التسجيل بجام

 عبدالرحمن بن فيصل

 

27/4/2017 

 جامعة مؤتة باألردن -

 استشراق املستقبل في عمادات القبول و التسجيل

املنظمة العربية للمسؤولين عن القبول و التسجيل 

 في الجامعات بالدول العربية

 

 مشاركة في ورقة عمل:

مبادرة تطوير البرامج األكاديمية 

 2030لتفعيل رؤية 

كلية العوم في جامعة اإلمام 

 عبدالرحمن بن فيصل أنموذجا

 جامعة القصيم 4-5/1/2017

 4 2030سعودية في تفعيل رؤيةدور الجامعات ال

 

 العضويات واللجان المشارك فيها

 

 توحيد أدوار وكاالت عمادة شؤون -عضو لجنة التفكير و التخطيط االستراتيجي لوكالة شؤون الطالبات)الهيكلة

 1440الطالبات(

 26/12/1439أمينة اللجنة الدائمة للخطط و النظم الدرسية  



 

 

 1438قواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات بالجامعة عضو لجنة دراسة ومراجعة ال  

   1437/1438ذوالقعدة-رئاسة مكتب عالقات القبول النسائي بالريان شوال 

   7/10/1437عضوية لجنة تطوير مقررات متطلبات الجامعة 

  و  26/4/1439-25الجامعة لجنة تقديم و تنفيذ البرنامج التدريبي)العادات السبع للقادة األكثر فعالية( لطالبات

 التابع ملركز القيادة20-21/7/1439

  هـ ضمن وكالة الدراسات 2/4/1439-18/3من  2030عضو لجنة ملواءمة الخطة االستراتيجية للجامعة مع رؤية

 و التطوير و خدمة املجتمع

  12/5/1439نائب رئيس لجنة الخطة االستراتيجية لعمادة القبول و التسجيل من 

 

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
و  تدريس املادة النظرية و العملية

 إعداد املحتوى االلكتروني

  أسس الرياضيات 

  املنطق و طرق اإلثبات  تدريس املادة النظرية و العملية

  نظرية املجموعات  تدريس املادة النظرية و العملية

رية و العمليةتدريس املادة النظ   الرياضيات العامة  

  املعادالت التفاضلية  تدريس املادة العملية

  التحليل العددي  تدريس املادة النظرية و العملية

  جبر املصفوفات  تدريس املادة العملية

  جبر املتسلسالت  تدريس املادة العملية

  االحصاء و االحتماالت  تدريس املادة العملية

ملادة العمليةتدريس ا   التكامل  

  التحليل الحقيقي  تدريس املادة العملية

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

 1 

 2 

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
  ق البحثطر   تدريس املادة النظرية و العملية



 

 

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

 1 

 2 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

  ارشاد اكاديمي بالقسم    

متابعة اكاديمية بوكالة الشؤون    

 األكاديمية بكلية العلوم

 

 

 شراف على رسائل الماجستير والدكتوراةاإل
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
     

     

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

     

 
  المهمات اإلدارية وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

عضو مجلس إدارة جمعية وميض  املنطقة الشرقية

 للتنمية األسرية

  محرم1436 تاريخه

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عضوية اللجنات
 

 # من إلى المنصب الجهة
عضو اللجنة اإلشرافية على حصر و  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

إدخال خدمات الجامعة في مرصد 

 الخدمات االلكترونية الحكومية 

  1/5/1438 هتاريخ

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

عضو اللجنة التأسيسية لكلية العلوم 

 الطبية التطبيقية بالجبيل

  1438/4/17 تاريخه

 عمادة تطوير التعليم الجامعي

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

عضوية املجلس التأسيس ي لعمادة 

 عليم الجامعيتطوير الت

  21/10/1432 تاريخه

 وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

عضوية اللجنة الدائمة للخطط و النظم 

 الدراسية

1436/5/26 تاريخه   

 وكالة الجامعة لشؤون الفروع

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

عضو اللجنة الدائمة الستقطاب 

التدريس بكليات الفروعاعضاء هيئة   

 

1435 21/9/1432  

 االستشارات العلمية
 

 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 
جزئي حول ميثاق تعامل الطالبات و الالئحة 

 التأديبية

  17/4/1440  البترول و املعادن امللك فهد جامعة

     
 

 العمل التطوعي

 # من إلى نوع التطوع الجهة
 1 5/3/1440  تقديم برنامج صناعة التفوق  لجنة التنمية بالظهران

االمام عبدالرحمن بن فيصل جامعة تقديم لقاء استقطاب رفق في برنامج  

ي اإلثرائي موهبة الصيف  

 13/7/2018

 1439شوال

2 

النادي الثقافي)قارئ و كتاب(وكالة األنشطة 

 بالجامعة

 3 27/1/1439  مناقشة كتاب 

طالبة متفوقة في الثانوية األولى تحفيظ  30حوالي 

 القرآن بالهدا

 4 19/1/1439  محاضرة توعوية عن التفّوق 

 5 13/1/1439  مشاركة بقصة شخصية معاصرة  )صناع(جمعية وميض

بالجامعة/مؤسسة ديمة/نادي نادي ديم 

 سحاب/مدرسة عائشة لتحفيظ القرآن

تقديم ورشة عمل حول اإلنجاز )ملاذا 

 األنفاس؟( ندّون 

  6 

 7   تدريب الطالبات  مركز القيادة بالجامعة

  فرع الطالبات-املسار الصحي بالجامعة  

 

 و املسار الهندس ي 

/2الفصل  التدريب على حقيبة الحوار املجتمعي 

و  1438

/2الفصل
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1439 

( مستفيدة من الفتيات 148دورة مقدمة لعدد )

-(  في مركز سمو املجتمع16والنساء من عمر )

 .-تسمو

االحتراق -محاضرة )اللهب األزرقتقديم 

النفس ي(ضمن فعالية)توأم السماء(في 

 صباحات تاء

 2/4/1438  

 

9 

 10 8/4/1437 30/4/1438 برنامج املاتالب تقديم كلية العلوم

 11 1436 حتى اآلن رئاسة اللجنة التنفيذية  باملنطقة الشرقية للتنمية األسرية وميض  جمعية

ؤسسة امللك عبد العزيز و رجاله لرعاية املوهوبينم  

أخصائية إرشاد في البرنامج اإلثرائي الصيفي 

 للموهوبات

تقديم مادة علمية في 

تيكا(برنامج)ماثيما  

بالبرنامج اإلثرائي الصيفي للموهوبات 

 بكلية العلوم بالدمام 

1426 1423 12 
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 1 -إدارة الوقت-حل مشكالت -مهارات تواصل
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