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المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

:-حـــــالياً

.منسقة لجنة الدراسات العليا بقسم الرياضيات. 1

.عضو لجنة االساتذة الزائرين في قسم الرياضيات. 2

.                                                 عضو في لجنة االرشاد االكاديمي في قسم الرياضيات. 3
:                                                                                                            ســـــابقاً

. عضو لجنة التعيين في قسم الرياضيات. 1

.عضو في لجنة االنشطة لمدة عامين. 2

.عضو في لجنة االمتحانات لمدة عام. 3

.عضو في لجنة خمسون عام على إنشاء جامعة الملك سعود. 4

.عضو في الجمعية السعودية للعلوم الرياضية. 5

.عضو في اللجنة االعالمية للقسم. 6

.مقررة لجنة االختبارات الفصلية بقسم الرياضيات.  7

.عضو في لجنة اإلعتماد االكاديمي في قسم الرياضيات. 8

. هـ حتى االن1438\11مساعدة وكيلة عمادة القبول و التسجيل من . 1

. هـ 1436\11\3 الى 1434\11\3وكيلة قسم الرياضيات من الفترة من . 2

. هـ 1434-1433العمل في وحدة الشؤون االكاديمية لكلية العلوم للعام الدراسي . 3

هـ إلى الوقت 1433الريـاض الفتـرة من – استاذ مساعد بقسم الرياضيات بجامعة الملك سـعود . 4

.الحالي

.هـ1433هـ إلى 1429الرياض الفترة من - محاضرة بقسم الرياضيات بجامعة الملك سعود . 5

. هـ1429هـ إلى 1422الريـاض الفتـرة من – معيده بقسم الرياضيات بجامعة الملك سـعود . 6

.هـ1420/هـ 1419الريـاض للعـام الدراسي – متعاونة بقسم الرياضيات بجامعة الملك سـعود . 7

– من جامعة الملك سعود  (لورانس مانيفولد- هندسة تفاضلية )دكتوارة في الرياضيات . 1

.هـ1433الرياض قسم الرياضيات عام 

الرياض عام – من جامعة الملك سعود  (التبولوجي الجبري)ماجستير في الرياضيات .  2

.هـ1423

هـ بتقدير ممتاز،  مع 1418الرياض  عام – بكالوريس في الرياضيات من جامعة الملك سعود . 3
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بحوث )تعليم الرياضيات وتعلمها في التعليم العام "المشاركة في تنظيم المؤتمر الرابع في . 12

.هـ1435/12 /29 - 27في جامعة الملك سعود  في الفترة من " (وتجارب مميزة

حضور ورشة عمل ميثاق أخالقيات البحث العلمي في جامعة الملك سعود و كيفية تقديم . 13

 25اقامتها مركز بحوث االقسام العلمية و الطبية في   المقترحات البحثية االلية و االجراء التي 

.هـ1436/05/

والتي اقامتها عمادة  (برنامج الشهادة المهنية)حضور دورة التغذية الراجعة آداة لتعلم أفضل. 14

. هـ1437/01/22تطوير المهارات بجامعة الملك سعود في 

حضور دورة آليات اكتشاف الموهوبين والمبدعين وتدريسهم  والتي اقامتها عمادة تطوير . 15

. هـ1438/03/21المهارات بجامعة الملك سعود في 

حضور دورة مهارات الكتابة كمدخل للتعلم  والتي اقامتها عمادة تطوير المهارات بجامعة . 16

. هـ1438/06/16الملك سعود في 

 للعروض التقديمية و التي اقامتها مركز بحوث LaTexحضور محاضرة استخدام برنامج . 17

.هـ1438/03 /20االقسام العلمية و الطبية في  

حضور دورة الرسوم المعلوماتية انفوجرافيك والتي اقامتها عمادة تطوير المهارات بجامعة . 18

. هـ1438/07/19الملك سعود في 

 10 - 8الفترة من  (جسر)المشاركة في معرض الجمعية السعودية للعلوم الرياضية . 1

.هـ1433/02/

حضور ورشة العمل الخاصة بالتدريب على رياضيات األولمبياد والتي أقامتها مؤسسة الملك . 2

.هـ1433/10 /12 - 7عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع في الفترة من 

حضور دورة في شرح آليات الجداول والتسجيل والتي اقامتها عمادة تطوير المهارات بجامعة . 3

.هـ1433/11 /28 - 27الملك سعود في الفترة من 

حضور دورة في التدريس المصغر والتي اقامتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود . 4

.هـ1434/04 /14في 

إبداع "المشاركة ضمن اللجنة التحكيمة في التصفية النهائية لألولمبياد الوطني لإلبداع العلمي . 5

.هـ1434/05 /8 - 5في الفترة من " 2013

و رؤى ...تجارب رائدة" حضور المؤتمر الثالث في الرياضيات و تطبيقاتها في التعليم العام . 6

.هـ1434/7 /5 - 3و التي اقامته الجمعية السعودية للعلوم الرياضية في الفترة من " مستقبلية

مسار  (إبداع)المشاركة ضمن لجان التحكيم في تصفيات األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي . 7

".تصفية المناطق التعليمية"هـ 1434/1433اإلبتكار للعام الدراسي 

.الإلشراف على امتحانات قياس للطلبة الثانوية . 8

تشخيض الوضع الراهن لبناء تنظيمي أكثر فعالية في : ورشة عمل اعادة هيكلة الجامعة. 9

. هـ1434/12/25

.هـ1435/01/7حضورورشة عمل منظومة صناعة المعرفة في . 10

حضور دورة تخطيط الموارد البشرية في األقسام األكاديمية والتي اقامتها عمادة تطوير . 11

.هـ1435/03 /18المهارات بجامعة الملك سعود في  

النشاط العلمي والمشــــــــاركة


