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التدرج الوظيفي:
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محاضر في جامعة الملك خالد – كلية االدارة واالقتصاد المنزلي من عام  2016حتى االن .
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معيد في جامعة الملك خالد – كلية االدارة واالقتصاد المنزلي من عام 2015-2011م.

الخبرات التعليمية :
•

إقامة العديد من الدورات للطالبات واإلداريات وأعضاء هيئة التدريس في كلية االدارة واالقتصاد
المنزلي خالل العام الدراسي 1433هـ .

•

تدريس عدد من المواد في كلية المجتمع خالل هذا الفصل الدراسي 1433هـ .

•

تدريس مواد في قسم إدارة اعمال ومحاسبة (مبادى إدارة اعمال – إدارة العمليات – مقدمة الى
التمويل واالستثمار) عام 1438-1437هـ .

•

االشراف على التدريب التعاوني لطالبات إدارة اعمال1439هـ .

الخبرات اإلدارية:
•

عضو في لجنة االستقطاب 1439هـ .

•

عضو في لجنة المعيدين والمبتعثين 1439-1437هـ .

•

رئيسة قسم محاسبة من الفصل الدراسي الثاني 1438-1437هـ .

•

رئيسة وحدة التوعية الفكرية 1438-1437هـ .

•

رئيسة لجنة الحقوق الطالبية 1438-1437هـ .

•

عضو في لجنة التدريب 1438-1437هـ .

•

عضو في لجنة خدمة المجتمع بقسم إدارة اعمال 1438-1437هـ .

•

عضو في لجنة التأديب 1439-1437هـ .

•

منسقة قسم إدارة اعمال 1438-1437هـ .

•

رئيسة وحدة التعليم اإللكتروني في كلية االدارة واالقتصاد المنزلي في ابها 2013م .

•

عضو في مكتب التدريب والتطوير – كلية اإلدارة واالقتصاد المنزلي – جامعة الملك خالد -2011
2012م.

•
•
•
•
•
•
•

عضو في لجنة سير االمتحانات  -كلية اإلدارة واالقتصاد المنزلي – جامعة الملك خالد -2011
2012م.
عضو في وحدة الجودة -كلية اإلدارة واالقتصاد المنزلي – جامعة الملك خالد 2012-2011م.
اإلشراف على حضانة التابعة للكلية اإلدارة واالقتصاد المنزلي – جامعة الملك خالد 2012-2011م.
مرشدة أكاديمية لعدد من طالبات  -كلية اإلدارة واالقتصاد المنزلي – جامعة الملك خالد -2011
2012م.
تحديث قاعدة بيانات قطاع األعمال واللجان -الغرفة التجارية الصناعية بجدة 2011-2010م .
العمل كمتطوعة في إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة جدة.
عضو سابق في لجنة األنشطة الطالبية بكلية االقتصاد واإلدارة – جامعة الملك عبد العزيز بجده
2010م .

المؤتمرات والندوات العلمية
•
•
•
•
•
•
•
•

مؤتمر البيئة المعلوماتية االمنة الرياض 2010م.
المؤتمر الثاني للتعليم العالي جدة 2011م.
مؤتمر التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد  2013م.
مؤتمر الصكوك (الفرص والتحديات ) الرياض2017 -م .
مؤتمر المشاريع الصغيرة -ابها 2017-م .
أسبوع البحث العلمي الثالث عشر  -مركز البحوث بكلية العلوم اإلدارية والمالية  -جامعة الملك
خالد 2017م.
مؤتمر ومعرض التعليم العالي – الرياض 2017-م .
مؤتمر اسبار الدولي (االبداع واالبتكار في سياق اقتصاد المعرفة) – الرياض 2017م .

االبحاث العلمية
•
•
•
•

بحث بعنوان (الجريمة المعلوماتية في المملكة العربية السعودية أسبابها وأنواعها وطرق
مكافحتها)2010م .
بحث بعنوان (بحث عن مشكلة تكرار تحديث البيانات في  Databaseالخاصة بقطاع األعمال
واللجان بالغرفة التجارية الصناعية بجده)2011-2010م.
بحث بعنوان (قبول مواقع التواصل االجتماعي في السياحة الدينية –حالة دراسية في المملكة
العربية السعودية ( 2016-2015م .
ورقة عمل بعنوان (معوقات االستثمار السياحي في منطقة عسير) مركز البحوث بكلية العلوم
اإلدارية والمالية -جامعة الملك خالد 2017م.

الجوائز والتقديرات
•

المركز االول على مستوى جامعة الملك عبد العزيز بجده بشطريها (طالب وطالبات) في مجال
البحوث االجتماعية لمسابقة الحصاد السنوي لعام 1431-1430هـ.

•

شهادة شكر وتقدير من الغرفة التجارية الصناعية بجده 2010م .

•

شهادة شكر وعرفان من عمادة التعليم اإللكتروني لجهود المبذولة في نشر ثقافة التعليم اإللكتروني
بالجامعة لعام 1433-1434هـ.

•

شهادة شكر وتقدير من مركز البحوث بكلية العلوم اإلدارية والمالية للمشاركة في يوم البحث العلمي
السنوي الثاني للعام الجامعي 1438/1437هـ.

•

شهادة شكر وتقدير من مركز القيادة االكاديمية بوزارة التعليم 2017م .

•

شهادة ممارس التعليم االلكتروني2017م .

