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  -:البیانات العلمیة

 العزیز عبدجامعة الملك ، )التحلیل العددي(في الریاضیات  دكتوراهدرجة ال :دكتوراه  - ١

  .ھـ٤/٩/١٤٣٨
 .ھـ٢٩/٧/١٤٣٠جامعة الملك خالد  ، )التحلیل العددي(یر في الریاضیات درجة الماجست: ماجستیر  -٢

 .ھـ١٤٢٤/ ١/٥ مع مرتبة الشرف في  في الریاضیات كلیة التربیة العلمیة للبنات بابھا :البكالوریوس -٣

  
  -:الخبرات اإلداریة 

 . ھـ١/١/١٤٣٩ تاریخ من بأبھا للبنات العلوم كلیة وكیلة -١

 ). ھـ١٤٣١-١٤٣٠(عام رئیسة كنترول الفیزیاء ل -٢

 ).ھـ١٤٣٢-١٤٣١( رئیسة كنترول الریاضیات الفصل الدراسي األول لعام -٣

 ).ھـ١٤٣٢-١٤٣١(لعام الریاضیات  لقسمعضوة في اإلرشاد الطالبي  -٤

 ). ھـ١٤٣٣-١٤٣٢( لعام منسقة الجودة بقسم الریاضیات -٥

 ).ھـ١٤٣٣-١٤٣٢( لعام عضوة في مجلس التأدیب بالكلیة -٦

 ).ھـ١٤٣٠-١٤٢٩(لعام  المشاركة في اختبارات المركز الوطني للقیاس والتقویم -٧



- ١٤٣١(لعام  "إبداع" العلمي لإلبداع الوطني االولمبیاد في الطالبات مشاریع حكیمت في المشاركة -٨

 ).ھـ١٤٣٢
-١٤٣٢(لعام  "إبداع"العلمي  لإلبداع الوطني لالولمبیاد التعلیمیة المناطق في تصفیةالمشاركة  -٩

  .)ھـ١٤٣٣

  

  -:الدورات التدریبیة

  القیادة التربویة الجامعیة الفعالة -١
  كلیة التربیة للبنات األقسام العلمیة: المكان              

  .ھـ ٢٨/٢/١٤٢٧: التاریخ               

  إدارة نظام التعلم االلكتروني -٢
  كلیة التربیة للبنات األقسام العلمیة: المكان             

  .ھـ١٤٣٢الفصل الثاني : التاریخ             

 معاییر اإلعتماد المؤسسي -٣
  معة الملك خالد                                                                 جا: المكان           

  .ھـ٤/١/١٤٣٣ : التاریخ          

 توصیف المقررات والبرامج وتقاریرھا -٤
  جامعة الملك خالد:  المكان           

  .ھـ٤/٤/١٤٣٣-٣ : التاریخ          
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