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المؤھالت الدراسیة :

فیزیاء جوامد -األقسام العلمیة –كلیة التربیة للبنات ، جامعة الملك عبدالعزیز بجدة الدكتوراه / 
.تجریبیة 

االقسام العلمیة ، فیزیاء جوامد –كلیة التربیة للبنات بجدة –وكالة كلیات البنات الماجستیر /
تجریبیة .

االقسام العلمیة ، فیزیاء. -كلیة التربیة للبنات بأبھا –وكالة كلیات البنات البكالوریوس / 

الوظائف االداریة :

 تاریخھ .ھـ حتى ١٣/٨/١٤٣٦العلوم للبنات بأبھا من تاریخ عمیدة كلیة

 ھـ ١٤٣٥-١٤٣٤للعام وكیلة كلیة االقتصاد واالدارة.

ھـ١٤٣٤/١٤٣٥لدراسي األول للعام رئیسة قسم الفیزیاء كلیة العلوم للبنات بأبھا الفصل ا

ھـ ٢٣/١١/١٤٣٤ھـ حتى ٢٣/١١/١٤٣٣وكیلة كلیة العلوم للبنات لشؤون الطالبات من

) ١٤٣١(-ھـ )١٤٣١-١٤٣٠( -ھـ )١٤٢٨-١٤٢٧رئیسة قسم الفیزیاء لألعوام-

ھـ).١٤٣٣-١٤٣٢(-ھـ)١٤٣٢

 ھـ .١٤٢٧-١٤٢٦رئیسة لجنة التأدیب بالكلیة للعام

 ( -ھـ ) ١٤٢٥-١٤٢٦(-ھـ) ١٤٣٠-١٤٢٩( وكیلة لرئیسة قسم الفیزیاء لألعوام

ھـ).١٤٢٣- ١٤٢٤(-ھـ )١٤٢٤-١٤٢٥



 ھـ١٤٢٤-١٤٢٣أمینة صندوق الطالبات بالكلیة للعام.

العلمیة :اللجان 

الحالیة من بدایة في دورتھ السعودیة للعلوم الفیزیائیةالعلمیةیةعضو مجلس ادارة الجمع

ولمدة اربعة اعوام .ھـ ١٤٣٣عام 

عضو في الجمعیة العلمیة السعودیة للعلوم الفیزیائیة.

.عضویة مدرب محترف بأكادیمیة المعلم للتدریب واالستشارات

المؤتمرات والملتقیات:

 المشاركة بملصق علمي في الملتقى العلمي الثالث لطالب وطالبات كلیات العلوم األساسیة بجامعة
الملك عبدالعزیز .

.المشاركة بورقة عمل في الملتقى الطالبي الثاني لطالب وطالبات جامعة الملك عبدالعزیز

 ١٧في الفترة )اق الطاقةالفیزیاء وآفاللقاء الخامس للجمعیة السعودیة للعلوم الفیزیائیة ( حضور-
.ھـ١٩/١١/١٤٣١

 ھـ.٢٦/٦/١٤٣٤المشاركة في یوم البحث العلمي السنوي التاسع بجامعة الملك خالد بتاریخ

 ھـ.٢٦/٦/١٤٣٤المشاركة في یوم البحث العلمي السنوي العاشر بجامعة الملك خالد بتاریخ

ھـ.٢٤/٧/١٤٣٤ا بتاریخ المشاركة في اللقاء العلمي األول بكلیة العلوم للبنات بأبھ

 المشاركة بورقة عمل في الملتقى المھني االول بكلیة العلوم للبنات بابھا بعنوان " تطویر الذات وسوق
ھـ .١١/٤/١٤٣٥العمل" بتاریخ 

 حضور الملتقى الرابع لقیادات مؤسسات التعلیم العالي بعنوان " شراكة فاعلة نحو تعلیم وتعلم لمستقبل
ھـ .٧/٥/١٤٣٥الوطن " بتاریخ مستدام لبنات 

 ٢٧حضور المؤتمر السعودي األول للنشر العلمي المقام بجامعة الملك خالد خالل الفترة-
.ھـ٢٩/٣/١٤٣٥

المجتمع :والجامعةخدمة

الثقافي لطالب وطالبات جامعة الملك المشاركة في تحكیم المشاركات المقدمة لالولمبیاد
ھـ.١٤٣٦-١٤٣٥خالد "سباق المبدعین" للعام 

 ھـ ١٤٣٥النائبة العلمیة لبرنامج موھبة الصیفي المحلي المقام في جامعة الملك خالد -
م .٢٠١٤

١٤٣٣النائبة العلمیة لبرنامج موھبة الصیفي المحلي المقام في جامعة الملك خالد-
م .٢٠١٢



 في تصفیة المناطق التعلیمیة لالولمبیاد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع" المشاركة
ھـ .٤/٤/١٤٣٥ھـ بمنطقة عسیر بتاریخ ١٤٣٥-١٤٣٤

 ١٤٣٢المشاركة في البرنامج التدریبي إلعداد المحكم مسار البحث العلمي للعام-
ھـ.١٤٣٣

١٤٣٢الوطني لإلبداع العلمي (إبداع) المشاركة في تصفیة المناطق التعلیمیة لالولمبیاد-
.ھـ ١٤٣٣

 "المشاركة في تحكیم مشاریع الطالبات في االولمبیاد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع
ھـ.١٤٣٢-١٤٣١

 إلقاء محاضرة بعنوان " الطاقة بین السلب واإلیجاب " ضمن فعالیات الملتقى العلمي
ھـ .١٤٣١/١٤٣٢یر للعام إثرائي  الصیفي للطالبات الموھوبات بمنطقة عس

ھـ١٤٢٩/١٤٣٠قویم العام الدراسي المشاركة في اختبارات المركز الوطني للقیاس والت.
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:الدورات التدریبیة

. العدید من الدورات التدریبیة في مجال الجودة والتطویر االكادیمي
. دورات في القیادة وتطویر الذات
. دورات في البحث العلمي
. العدید من الدورات في التعلم االلكتروني


