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 الخبرة التعليم
 اإلنجازات

 الوظيفيوالهدف 

سعود:   الدكتوراة *  في اإلدارة التربوية  من جامعة امللك 

2021. 

سعود    املاجستير :* في اإلدارة التربوية من جامعة امللك 

2010. 

:في العلوم والتربية من جامعة  بكالوريوس*

 .2008الرياض

2019   /2021 

، كما  ُمثبتة وقيادية  اشرافيهت امهار امتلك  ه  ،منظم همهني

على مدى  التعليم واإلدارة والتدريب  سجل حافل في  لديأن 

سنوات من الخبرة بعد مرحلة املاجستير  باإلضافة الى ما  تسع

من تحقيقه  باملشاريعنتائج    تم  فيها   فعالة   شاركت  التي 

التنفيذية   والقيادة  على  بالتخطيط  القدرة  لدي  القيادة ، 

الفريق وحل املشكالت بمهنية،  و  بروح  بالعلم العمل  شغوفه 

أتطلع    والعمل للتقدم والتطو ،  املنهي للحصول على فرصة  ر 

 .في كل ما يخدم الوطن تيابمعرفتي ومهار وأن أساهم 

أخصائي تخطيط 

في تدريب البرامج 

 اإلدارة العامة للتدريب

هيئة تقويم التعليم • 

 والتدريب

2019  /2020 

برامج   تدريبالمنسق 

في اإلدارة العامة 

لتأهيل وتطوير مقومي 

هيئة تقويم • التعليم

 والتدريبالتعليم 

 2016/  2013 العضويات

 تطوير وحدات برنامج الشهادة األساسية في  عضو بلجنة

هيئة تقويم التعليم -م2021 واالعتماد والتقويمالجودة 

 والتدريب.

 هم بين موهبة مذكرة التفا عضو بلجنة متابعة تنفيذ

 م.2021 والتدريبوهيئة تقويم التعليم 

 ضو بفريق مشروع تطوير محتوى وحدات برنامج ع

هيئة تقويم التعليم -م2020أخصائي التقويم املدرس ي

 والتدريب.

 املعايير املهنية ألخصائي التقويمإعداد  عضو بلجنة 

 هيئة تقويم التعليم والتدريب. -م 2021لعام  واملراجعين

 بهيئة تقويم  لجنة مشروع تقييم أداء املوظفينعضو ب

 م2020التعليم والتدريب لعام 

 املوحد اللجنة الفرعية للتصنيف السعودي عضو ب

 هيئة تقويم التعليم والتدريب.-م2020لعام  للمهن

  بهيئة تقويم التعليم عضو في لجنة اعداد دليل املعايير

 . م2020لعام  والتدريب

  املمثل للسنة عضو في لجنة اللقاء العلمي السابع 

 جامعة امللك سعود- م2017التحضيرية لعام 

  عضو في لجنة مراجعة ملفات انجاز مدربات مقرر

 جامعة امللك سعود- 2016مهارات االتصال للعام 

  عضو في لجنة تطوير االقسام املساندة في مدارس

 .2011االوائل االهلية  

 مدربمحاضر /

مقرر مهارات تدريس ل

في السنة  اتصال

جامعة • التحضيرية 

 امللك سعود

2012  /2013  

 

 

 

في   • القيادات  لدى  التقويمي  التفكير  في ضوء  القرار  صناعة 

رسالة دكتوراة -نموذج مقترح-مؤسسات التعليم العالي باململكة 

 م.2021  موص ى بنشرها

في   • األداء  تقويم  متطلبات  تطبيق  تواجه  التي  التحديات 

وسبل  السعودية  العربية  باململكة  العالي  التعليم  مؤسسات 

بمؤتمر التربية والتعليم في األردن  –التغلب عليها   منشور  بحث 

 م.2019

التنظيم اإلداري لشؤون الطالب في الجامعات )األسس اإلدارية   •

اإلدار  وتنظيمها  الطالب  مجلة    -ي(لشؤون  في  منشور  بحث 

 م.2019البحث التربوي 

إ  األنماطدور   • األزماتالقيادية في  في مجلة     -دارة  منشور  بحث 

 م.2018القراءة واملعرفة  

 مدربمحاضر/

ملقرر مهارات ومنسقة  

في السنة  اتصال

جامعة • التحضيرية 

 امللك سعود

2011 / 2012 

وكيلة لصفوف العليا 

االبتدائي   للقسم 

 مدارس األوائل.•

2010/2011 

التوجيه  رئيسة لقسم 

واإلرشاد في مدارس 

األوائل  وعضو في لجنة 

تطوير األقسام 

فيها  .  املساندة 

 األبحاث واألوراق العلمية
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 التدريب

 

من هيئة تقويم  -تدريبية ساعة18-أكاديمي مراجع اعتماد نامج شهادة اكمال بر  ✓

 التدريب.التعليم و 

من هيئة تقويم  -تدريبية ساعة20-أكاديمينامج ممارس جودة شهادة اكمال بر  ✓

 .التدريبالتعليم و 

من هيئة -تدريبية ساعة70-املطور- أخصائي تقويم مدرس ينامج شهادة اكمال بر  ✓

 .التدريبالتعليم و تقويم 

 ورة  في إدارة املوارد البشريةد ✓

 PMPدورة تأهيلية في إدارة املشاريع  ✓

 دورة إعداد الخطة التدريبية باملنشآت من مركز التوثيق الوطني . ✓

 الوطني.دورة في تصميم الحقائب التدريبية من مركز التوثيق   ✓

 دورة تحليل االحتياجات التدريبية من مركز التوثيق الوطني . ✓

 دورة تحديد االحتياجات التدريبية من معهد اإلدارة العامة . ✓

 دورة تخطيط املوارد البشرية من معهد اإلدارة العامة . ✓

 دورة التخطيط التنفيذي من معهد اإلدارة العامة . ✓

 مة .دورة األوت لوك من معهد اإلدارة العا ✓

 دورة في التخطيط االستراتيجي من جامعة امللك سعود. ✓

 دورة استخدام الحاسب اآللي في األعمال املكتبية . ✓

 دورة في غرس روح االنتماء لدى الطالب للمؤسسة التعليمية. ✓

 الفروق الفردية بين الطالبات وطرق التعامل معها. ✓

 التوجه نحو انجاح طاقم اداري فاعل. ✓

 جامعة امللك سعود. التخطيط للتدريب من  ✓

 دورة في إدارة الوقت من جامعة الرياض. ✓

 دورة في تصميم املقرر اإللكتروني من جامعة الرياض. ✓

 ورشة عمل عن الجودة وتطبيقاتها في التعليم العالي من جامعة امللك سعود. ✓

 دورة في آليات البحث العلمي من جامعة الرياض. ✓

 سعود.العمل التطوعي من جامعة امللك   ✓

 التفكير االبداعي في التدريب من جامعة امللك سعود . ✓

أكاديمية لندن للتطوير واملوارد  –دورة إعداد املدرب املحترف  ✓

 البشرية

 -ساعة  70ملدة     -دورة إعداد املدرب املحترف ✓

 جامعه امللك سعود –دورة في الخرائط الذهنية ✓

 ي البريطاني دورة عامة في اللغة االنجليزية من املجلس الثقاف ✓

دورة الكايزن والجودة الشاملة في التعليم العالي من جامعة امللك  ✓

 سعود

 فنيات طرح األسئلة من جامعة امللك سعود  ✓

 دورة في أساليب االغالق من جامعة امللك سعود ✓

 دورة في االفتتاحية وتميز برنامج األداء من جامعة امللك سعود . ✓

التدريب جامعة امللك دورة في توظيف الذكاءات املتعددة في  ✓

 سعود

 دورة الحوار الفعال جامعة امللك سعود ✓

 دورة مهارات العرض وااللقاء جامعة امللك سعود ✓

 دورة في استراتيجيات التعلم النشط من جامعة امللك سعود  ✓

دورة قيادة التدريب بعمادة السنة التحضيرية بجامعة امللك  ✓

 .سعود

 الرئيسيةاملهارات  

 القيادة  ✓

 التخطيط ✓

 لتدريبا ✓

 تحكيمهااعداد الحقائب التدريبية و  ✓

 تحليل االحتياجات التدريبية ✓

 يبيةتقويم البرامج التدر  ✓

 لتواصل الفعالا ✓

 الدقة واالتقان في األداء ✓

 إجادة األعمال املكتبية واإلدارية   ✓

 في التعليم والتدريبواملهارات الرقمية استخدام التكنولوجيا  ✓

 

 


