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الخبرات العملية
مسمى الوظيفة

الجهة -العام

محاضره نظم معلومات متعاونة

جامعة األمير سلمان-الخرج 400;-

عضو لحنة الجودة (وحدة التدريب)

جامعة األمير سلمان –الخرج 400;-

مشرفة نشاط قسم الحاسب االلي

جامعة األمير سلمان –الخرج 400;-

محاضرة تقنية معلومات متعاونة

جامعة الملك سعود4090-

مشرفة حاسب آلي معتمده

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 4099

متعاونة
مدربة حاسب آلي

جامعة الملك سعود(موظفات العمادة -مستشفى الملك خالد

عضو لجنة المقابالت

جامعة اإلمام محمد بن سعود 4099

مدربو لنظام االتصاالت اإلدارية

جامعة اإلمام محمد بن سعود 4099

عضو في اللجنة التنفيذية للنظام اآللي

جامعة اإلمام محمد بن سعود 4099

لدخول وخروج الطالبات في مدينة الملك

الجامعي-كلية الطب)4099

عبد اهلل

محلل ومصمم نظم

جامعة اإلمام محمد بن سعود 4099

المساعد التنفيذي الداخلي في نظام

مركز دراسة الطالبات  ,جامعة اإلمام محمد بن سعود

Transportationالنقل اآللي

اإلسالمية4094,

Systems ,
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تابع الخبرات
مدربة لدورة الحاسب اآللي الشاملة

المركز الصيفي ,جامعة اإلمام محمد بن سعود 4099

عضو عامل في الجمعية العلمية

جامعة اإلمام محمد بن سعود 4099

وال فوتوشوب

السعودية للتدريب وتطوير الموارد
البشرية
مدربة دورة إدخال البيانات
مديرة إدارة الموارد البشرية

عمادة خدمة المجتمع ,جامعة اإلمام محمد بن سعود
4099

وكالة المركز للتطوير والجودة ,جامعة اإلمام محمد
بن سعود 4099

ممثلة ومنظمة وكالة المركز والمترجمة
في ورشة القيادة األكاديمية النسائية

التعليم العالي ,عمادة التقويم والجودة ,جامعة اإلمام
محمد بن سعود 4099

عضو شرف ملتقى التقنية األول

عمادة تقنية المعلومات  ,جامعة اإلمام محمد بن سعود

مدربة أنشطو الكترونية لتعليم اللغة

وكالة المركز للتطوير والجودة ,جامعة اإلمام محمد بن

منظمو للملتقى البحثي لمصادر

وكالة المركز للتطوير والجودة ,جامعة اإلمام محمد بن

االنجليزية

تمويل البحوث العلمية المحلية

4099

سعود 4099
سعود 4099

والعالمية

أمينة اللجنة التطويرية بمركز دراسة

مركز دراسة الطالبات ,جامعة اإلمام محمد بن سعود

منظمة لورشة عمل التخطيط

مركز دراسة الطالبات ,جامعة اإلمام محمد بن سعود

الطالبات

االستراتيجي لمناقشة الخطة
االستراتيجية للمركز

المشرفة العامة على إدارات التطوير
والجودة (تقنية معلومات-التخطيط

االسالميو4099 ,

االسالميو4099 ,

وكالة المركز للتطوير والجودة ,جامعة اإلمام محمد بن
سعود 4099

االستراتيجي-الموارد البشرية)
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المشرفة العامة على وكالة التطوير

عمادة المركز للطالبات ,جامعة االمام 4094-4095 ,

المشرفة العامة على عمادة تقنية

عمادة تقنية المعلومات ,جامعة االمام 4094-4095 ,

والجودة ,

المعلومات القسم النسائي بمدينة
الملك عبداهلل للطالبات

مساعدة وكيلة عمادة تقنية

عمادة تقنية المعلومات ,جامعة االمام 4096

رئيسة للتطوير االداري

جامعة الملك خالد -عمادة التطوير االكاديمي والجودة -

مشرفة وحدة التدريب لألقسام

جامعة الملك خالد -وكالة الجامعة للتطوير والجودة -

تم االنضمام لألعضاء كمحاضرة

جامعة الملك خالد – كلية العلوم واالداب والمجتمع

المعلومات

النسائية

نظم معلومات وتمثيل االدوار

التالية :

4096
4097

برجال المع 4098 -4097-

 منسقة الجودة لثالث برامج :
CS, IS, IS Diploma 
 منسقة وحدة تقنية
المعلومات IT
 مشرفة االرشاد االكاديمي
للحاسب
 رئيسة نادي الحاسب االلي
CompEW
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الدورات التدريبية الداخلية " داخل المملكة "
م

أسم الدورة

الجهة,العام

9

دورة التعلم التعاوني

الرياض400: ,

4

دورة أنشطة عملية في التعلم االلكتروني

5

دورة تصميم عروض تقدمية فعالو في التعلم

6

دوره تدريبيو على نظام االتصاالت اإلدارية

جامعة اإلمام 4099

7

دورة في أساليب البحوث العلمية لطالبات

جامعة اإلمام 4099

8

دورة التعريف بنظام الهيئة الوطنية للتقويم

الهيئة الوطنية4099 ,

9

دوره في القيادة األكاديمية

جامعة اإلمام 4099

:

دورة مهارات كتابة المشاريع البحثية

جامعة اإلمام 4099

;

دورة براءات االختراع وحقوق الملكية

جامعة اإلمام 4099

90

دورة مهارات تصميم الملصقات العلمية في

جامعة اإلمام 4099

المركز الوطني للتعليم

االلكتروني والتعليم عن
بعد,4099

االلكتروني

الماجستير والدكتوراه
واالعتماد األكاديمي

الفكرية

المركز الوطني للتعليم

االلكتروني والتعليم عن
بعد4099

المؤتمرات
99

PMPدورة ادارة مشاريع احترافيو

انتجريتد للتدريب2012,

94

ميكروسوفت مانجر 4090

انتجريتد للتدريب2012

95

توصيف البرامج والمقررات تبعا لمعايير

الهيئة الوطنية 4095,

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي

للتقويم

96
5

ورشة عمل التحليل الوظيفي

NCAAAواالعتماد
مركز الطالبات4095,
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97

ادارة النزاع في بيئة العمل

معهد االدارة العامة ,

98

مهارات بناء فرق العمل

معهد االدارة العامة

99

مهارات التعامل مع المرؤوسين

معهد االدارة العامة

9:

اعداد التقييم الوظيفي

مركز التدريب جامعة

;9

Visual Basic. net

معهد االدارة العامة,

40

لغة االستفسار البنائية PL\SQL

معهد االدارة العامة,

49

دورة اعداد مدربين

مركز التدريب جامعة االمام

44

 E-formتصميم النماذج اإللكترونية ,

عمادة تقنية المعلومات ,

45

دورة Learning and

Canada Global

4095

4095,
4095,

االمام4096 ,

designer

4096

4096 ,
4096

Marketing By Animation

Centre, 2016

Educational Infographic

Global Office of

& Infographics

46

4096

Design

Senior Trainers
Academy,2016

47

6

طرق التقييم المختلفة باستخدام ادوات

البالك بورد

جامعة الملك خالد ,

التطوير والجودة  ,والتعلم
االلكتروني
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الدورات التدريبية الخارجية

م

أسم الدورة

الجهة التي قدمتها

العام

9

دورة االنجليزية لألغراض األكاديمية

جامعة كوينزالند

4009

4

برنامج اإلعداد األكاديمي

5

دورة لغة انجليزية مكثفة

6

دورة لإلعداد األكاديمي الختبار األيلتس

كلية , HHH

7

الجودة واالعتماد االكاديمي في التعليم العالي

اسطنبول

4097

8

استخدام التقنيات الحديثة في التدريس

دبي

4097

للتكنوجيا

QUTاستراليا
كلية النق بورت,

4008

استراليا,

Langport

كلية النق بورت,

4008

استراليا,

Langport

7

الجامعي

كوينزالند,استراليا
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4008

المؤتمرات والندوات

م

الموضوع

9

المؤتمر الدولي الثاني للتعلم االلكتروني والتعليم

التعليم العالي,المركز

4

مؤتمر الجامعات العالمية الرائدة والمعرض

وزارة التعليم العالي

5

الملتقى للتدريب للجمعية العلمية السعودية

عن بعد

المصاحب

بناء معايير نحو " ,وتطوير الموارد البشرية األول

الجهة التي قدمتها
الوطني للتعليم عن بعد

جامعة اإلمام

" التدريب

6

المؤتمر الدولي لعلوم وىندسة الحاسوب باللغة

جامعة اإلمام

العام
4099
4099

4099
4099

العربية ,الدورة السابعة
7

الملتقى السنوي التاسع للتدريب في القطاعين
الحكومي والخاص (اقتصاد التدريب رؤية

جامعة اإلمام

4099

مستقبليو)

8

8

الملتقى األول لتقنية المعلومات ,ضيفة شرف

جامعة اإلمام

4099

9

ورشة القيادة األكاديمية

التعليم العالي ,جامعة

4099

:

ندوة السلفية منهج شرعي ومطلب وطني

جامعة اإلمام

4099

;

مؤتمر التعليم الموازي الحاضر والمستقبل

جامعة اإلمام

4099

اإلمام
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90

مشروع الخطة الوطنية ألخمسيو الثانية لوزارة

مشاركو ,وزارة

االتصاالت وتقنية المعلومات

االتصاالت وتقنية

99

ملتقى عمادات الترجمة

جامعة االمام

4095

94

معرض التعليم والتدريب

جتكس ,دبي

4097

95

الملتقى العلمي االول لكليات الحاسب

جامعة الملك خالد

4098

96

الملتقى العلمي الطالبي االول لطالب فرع

جامعة الملك خالد –

4098

واللغات والترجمة
تهامة

المعلومات

مشاركة بحث علمي

فرع تهامة – اشراف
ابحاث طالبات

الحاسب االلي

خبرة أكاديمية تدريس المواد التالية:

Systems Aanalysis
Artificial Intelligence
9وData Structure, 4
Discrete Structure
Database
Operation Research
Database Managements Systems
Virtual Reality
Software Engineering

9
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إعداد أبحاث( ماجستير نظم المعلومات ) في المجاالت التالية:
تطوير التطبيقات
تكنولوجيا األعمال المتنقلة
إدارة وضبط المعلومات
إدارة مصادر المعلومات

تحليل وتصميم النظم
إدارة قواعد البيانات
سياسة وحوكمة المعلومات

جودة المشاريع وإدارة التغيير

10
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المقترحات والبرامج والدراسات والمساىمات في جامعة اإلمام -جامعة الملك خالد
) (HRMSمقترح إلنشاء نظام معلومات إدارة الموارد البشرية
) (E.U.T.Sمقترح إلنشاء وحدة التعامالت االلكترونية
مقترح إلنشاء وحدة مسانده للمبتعثات
 TUTORمقترح برنامج لتدريب الطالبات مشاركو في مسابقة التطوير الجامعي
مقترح لعمل برنامج تطوير الداعيات باللغة االنجليزية
مقترح لتجهيز قاعات التدريب بمدينة الملك عبد اهلل
مقترح وتنفيذ دورة أنشطة الكترونية لتعليم اللغة االنجليزية
مقترح دورة تقنيات االتصاالت المتنقلة مرسل لوكيلة قسم الحاسب االلي

مقترح دورة المصطلحات االنجليزية لموظفات الجامعة مرسل لوكيلة قسم اللغة االنجليزيو
مقترح إلنشاء مركز تدريب الكتروني مشاركة في مسابقة التطوير الجامعي
مقترح لدورة إدارة التغيير
مقترح لدورة العالقات اإلنسانية في بيئة العمل
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مقترح لعمل ملتقى وأسبوع (قيم وأخالقيات العمل لموظفات الجامعة )
بناء الخطة االستراتيجية المرحلة األولى إلدارة الموارد البشرية
تنفيذ ورشة عمل (الدراسة الذاتية االوليو والحاجة إلى التخطيط االستراتيجي للجودة طبقا
لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ) NCAAA

االشراف التنفيذي على حملة مايكروسوفت لتفعيل البريد االلكتروني الجديد لجميع الكليات
بالجامعة – الطالبات

المشرفة العامة على مبادرة جامعة االمام في اثراء المحتوى العربي على االنترنت باستخدام
الوسائط المتعدده لجميع الكليات – اعضاء ىيئة التدريس
المديرة التنفيذية لتفعيل نظام ابشر لمنسوبات الجامعو بالتعاون مع الجوازات ,والعالقات
العامو بالجامعو

المشرفة على الحملة التثقيفية للتعريف بالخدمات اإللكترونية بالجامعة

مقدمة مقترح  ,Poll Codeمسابقة معرض العمادة
مقدمة مقترح معرض الحكومة اإللكترونية
مقدمة مقترح Green Computing
مقدمة مقترح One Stop Maintenance
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مقدمة مقترح تطوير كفاءات العمادة One Hour Coding
مدربو لمهارات البحث في قواعد المعلومات االلكترونيو – مقدمو لوكيالت الجامعو
مديرة برنامج التجارب والحوارات الناجحة – حفل تدشين مشاريع عمادة تقنية المعلومات
الخمسة

مسئولة الموقع االلكتروني العربي – االنجليزي عمادة التطوير االكاديمي والجودة – جامعة
الملك خالد
اعداد النماذج اإللكترونية – للتسجيل االلكتروني بالعمادة –عمادة التطوير االكاديمي
والجودة –جامعة الملك خالد

تأسيس فريق  ITالتطوعي لخدمة الكلية
تأسيس وقيادة فريق الدعم الفني  Technical Supportلخدمة الكلية
وضع النواة االولية لتأسيس نادي تمكين التقني النسائي  CompEWلقسم الحاسب
اعداد حقيبة( طريقك الى صيانة الحاسوب) ,والبدء في تطبيق محتواىا عمليا
اعداد حقائب وتدريب اعضاء ىيئة التدريس على ثالث برامج تدريبية( مباشر – عن بعد )
المونتاج الفيديو التعليمي  -Moovlyافالم الرسوم المتحركة  –Goinamateادوات
Teacher Kit

بالتعاون مع عمادة التطوير االكاديمي والجودة 4098

الحوافز والشكر
خطاب شكر و تقدير وكيل الجامعو لشئون الطالبات  ,لألنشطة المقدمة من ادارة الموارد البشريو
خطاب شكر عميد التقويم والجوده  ,لالشراف والترجمة في ورشة القيادة االكاديميو
خطاب شكر وتقدير من عميد مركز دراسة الطالبات  ,لتفعيل البرنامج االثرائي
خطاب شكر وتقدير من عميد مركز دراسة الطالبات للتدريب على نظام االتصاالت اإلدارية –

جامعة اإلمام

خطاب شكر وتقدير عميد التقويم والجودة لتقديم ورش التخطيط االستراتيجي لممثالت الجودة
13
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بالكليات -االمام
خطاب شكر وتقدير مديرة النادي الصيفي – جامعة االمام
خطاب شكر وكيلة عمادة التقويم والجودة للتعاون في ورش عمل توصيف المقررات -االمام
شكر وتقدير عميد عمادة تقنية المعلومات عن التميز في العمل -االمام
شكر وتقدير وكيلة عمادة تقنية المعلومات عن قيادة انشطو العمادة -االمام
شكر وتقدير وكالة عمادة شئون المكتبات –لتقديم دورة للبحث في قواعد المعلومات
االلكترونيو – لوكيالت الجامعو -االمام
شكر وتقدير عميد التطوير االكاديمي والجوده – لتدريب الموظفات بالعماده –جامعة الملك

خالد

حوافز من وكيل الجامعة للتطوير والجودة  ,لمراجعة الجزء العربي واالنجليزي والتصاميم في

دليل المؤسسات التعليمة الخليجية ضمن فريق بالوكالة والمشاركة بالحضور الشرفي ,في معرض
جتكس في دبي 4097
شكر وتقدير عميدة كلية العلوم واالداب رجال المع لتقديم خطة ورؤية نادي الحاسب
شكر وتقدير عميدة العلوم واالداب بمحايل عسير لالشراف على ابحاث الطالبات في الملتقى

الطالبي االول بتهامو  ,قسم الحاسب االلي

شكر وتقدير وكيل الجامعة لكليات البنات للمشاركة في الملتقى العلمي االول لكليات العلوم
واآلداب ببحث علمي عن مميزات تفعيل االنفوجرافيك في التدريس الجامعي في كليات

الحاسب

شكر وتقدير عميد التطوير والجوده لتدريب االعضاء بالقسم بالنسائي على  5برامج تدريبية
4098
شكر وتقدير وكالة شئون الطالب لعضو ىيئة التدريس المتميز في تفعيل انشطة عام ه-9658
 9659ه
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برامج تطوعيو
البرنامج اإلثرائي لدعم الموظفات المشموالت باالمر الملكي في الجامعة :
اعداد  ,تنفيذ ,اشراف ,بالتعاون مع عدد من اعضاء ىيئة التدريس المتطوعات
محاضرة  Social Mediaوتأثيرىا في نجاح الصداقة ,للطالبات ,
ضمن برامج التوعيو واالرشاد

ندوة لطالبات التدريب الميداني في كليات الحاسب االلي (اعداد السيرة الذاتية ,اجراء المقابلة
الشخصية ,التهيئة لسوق العمل)
التعاون مع مكتب توعية الجاليات بالربوه , ,إلقامة ورش عمل لتحليل الهياكل التنظيمية
لمكاتبهم  ,واعداد المهام  ,بحضور نخبة من مديرات مكاتب التوعية بالرياض.

اعداد دليل المبتعثات ( سفير الوطن ) جمع تصميم واخراج بالمشاركة مع وكيلة الدراسات العليا

الترشيحات داخل وخارج الجامعة
الترشيح كعضو في لجنة الجودة المؤسسية ,لمراجعة الخطة االستراتيجية لعمادة تقنية

المعلومات قبل االعتماد ,وارسالها لمكتب البحوث واالستشارات االمريكي

الترشيح الستالم االشراف على مشروع تطوير موقع( الصور السعودية) والتنسيق في القسم
النسائي ,ضمن مبادرة الجامعة للتعريف بمناطق المملكة في صور.
الترشيح والتعاون مع ادارة الموىوبات بوزارة التربية والتعليم  ,وذلك للتحكيم في االولمبياد

الوطني في برمجة الروبوت ,الرياض  ,جامعة األميرة نورة ,عام 4095

الترشيح كمدرب خارجي (دولي) ضمن سلسلة االسابيع التقنية والتي تشرف عليها عمادة التقنية
 ,وادارة الوسائط المتعددة .

طلب االعارة لجامعة سلمان بن عبدالعزيز \ وكيلة للسنة التحضيرية
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العضويات واللجان:
 IEEE Women in Engineering
Membership
IEEE Membership



The Institute of
Electrical and
Electronics
Engineers
Association

The Association  AIS Membership in the
for Information
Association for Information
Systems
Systems

2016

2016

عضو اللجنة الرئيسية للتطوير والجودة بالكلية

كلية العلوم واالداب

2016

عضو لجنة االرشاد االكاديمي

كلية العلوم واالداب

2016

عضو لجنة النشاط الطالبي

كلية العلوم واالداب

2016

برجال المع
برجال المع

برجال المع

االعتمادات الدولية في التدريب
 مدرب الكتروني دولي معتمد  ,البورد الدولي الكندي للتدريب ,اكاديمية مدربون بال حدود
األكاديمية العربية للتدريب والتطوير واالستشارات ,اكاديمية االبداع الدولية 4098,
 سفيرة لإلبداع -متطوعة -في مجال التصميم ,ابوظبي 4098 ,
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: االبحاث العلمية
1.The Advantages of Infographics in Information System
related Educational fields, First Scientific forum for
Art and Science Collages , KKU, 2016

: االشراف ضمن فريق بقسمي علوم الحاسب ونظم المعلومات على االبحاث التالية
1. STUDY OF COMPUTER BASED METHODS FOR
CHRONIC DISEASE DIAGNOSIS, REAL TIME
MODEL FOR PULMONMARY EDEMA DIAGNOSIS
2. STUDY OF COMPUTER BASED METHODS FOR
CHRONIC DISEASE DIAGNOSIS,IMAGE
PROCESSING TECHNIQUE FOR BREAST CANCER
DIAGNOSIS

) الدكتوراه ( المبدئيproposal عنوان
Augmented Reality Aapplications, the real environment
enhancements with computer-generated graphics.

 في موقع قيم دكتورك4098 تقييم الطالبات بجامعة الملك خالد

http://www.ratedoctork.com/DoctorDetails.aspx?DocID=34678
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المشاركات في الصحافة ,اإلذاعة  ,التلفزيون
المشاركة بتقارير مختلفة ,إلنجازات في جامعة االمام في كل من جريدة الرياض ,الجزيرة.
المشاركة في برنامج باإلذاعة عن انجازات المرأة في عهد الملك عبد اهلل بن عبد العزيز

رحمو اهلل ,قسم االعالم الخارجي وترجم للفرنسية .

المشاركة في برنامج ضيف المساء باإلذاعة القسم االنجليزي للحديث عن مشروع تطوير

الصور بجامعة االمام

المشاركة في التلفزيون السعودي ,مداخلة صوتيو ,بتقرير عن ادارة الوسائط المتعددة

ومشاريعها

الطموحات
مواصلة الدكتوراه في احد مجاالت نظم المعلومات والجودة ,خارج المملكة
الرفع من مستوى الجامعات المحلية ,وتطوير بيئة العمل

سمات شخصيو
االلتزام وتحمل المسؤولية و القدرة على التعامل بشفافية مع الناس
اإلطالع على كل جديد في مجاالت العمل والمجاالت األخرى
القدرة على التعامل مع ضغوط العمل وإدارة الوقت
حب التطوير والتجديد واإلبداع
األعمال التطوعية
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