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 قسم مناهج وطرق التدريس -كلية التربية  -امعة الملك سعود ج/ أستاذ مساعد

 
 

 الدرجات العلمية:
 

 2015(استخدام الشبكات االجتماعية في التعليم)  دكتوراه الفلسفة في التربية •
 بريطانيا. -اكستر -جامعة اكستر

 
 2009 ماجستير البحث التربوي •

 بريطانيا. -تراكس -جامعة اكستر
 

 2002، نظم المعلومات الحاسب االلى والمعلومات علوم  ماجستير •
 المملكه العربيه السعوديه. -الرياض -جامعة الملك سعود 
 

   1996، دبلوم عام في التربيه دبلوم التربيه •
 الرياض. -جامعة الملك سعود

 
 1991، تطبيقات الحاسب اآللي  بكلوريوس علوم الحاسب والمعلومات •

 الرياض. -جامعة الملك سعود
 

 الخبرات االكاديمية:
 

 .جامعة الملك سعود –كلية التربية  -في قسم المناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد حاليا -2015
 بريطانيا. -اكستر  -باحثة في جامعة اكستر   2015 -2009
 .جامعة الملك سعود –كلية التربية  -محاضرة في قسم المناهج وطرق التدريس   2002-2008
 .جامعة الملك سعود –كلية التربية  -معيدة في قسم المناهج وطرق التدريس   1992-2002

 
  الخبرات العملية:

  2011محكم  في لجنة التحكيم  لجائزة التميز الرقمي ، وزارة االتصاالت  •
  2008، جامعة الملك سعود قسم الطالبات -التربيةااللكتروني لكلية  الرسمي موقعلا مشرفةو مؤسسة •
 جامعة الملك سعود –كلية التربية  -االشراف على الطالبات للتدريب الميداني، قسم المناهج وطرق التدريس  •

2000-2008 
 2008-2002الرياض -، جامعة الملك سعود برامج تعليميةتصميم اإلشراف على  •
  2008لجنة التحكيم  لجائزة التميز الرقمي ، وزارة االتصاالت محكم  في  •
 2006الرياض  -مدارس المملكه -محكم لجائزة الطالب الموهوبين، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين •
 2005برنامج الموهوبين الصيفي لعام  -للطالب الموهوبين، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين اثرائي مصمم برنامج •
 2005برنامج الموهوبين الصيفي لعام  -مدرب برنامج للطالب الموهوبين، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين •
صيف  -الرياض -جامعة الملك سعود -مركز البحوث ،هيئة التدريستقديم ورشة عمل استخدام الحاسب في ادارة التدريس العضاء  •

2006 
  . 2001-2008منسقة و منظمة للقاء التأهيلي الخاص بطالبات مسار الحاسب التربوي •
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