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التدرج العلمي






دكتوراه في اللغة االنجليزية 6132
ماجستير لغة انجليزية 6131
بكالوريوس لغة انجليزية3776
دبلوم تربية خاص3771

التدرج الوظيفي






مساعد تدريس جامعة شرق النيل  -السودان فى العام 3772م
معلمة بالتعليم العام بنجران من  1417وحتي  3169ه
تدريس المراكزالصيفية من  3161حتى  3169ه
محاضر متعاون بكلية التربية بجامعة نجران للعام  3161ه
محاضر بجامعة نجران كلية المجتمع من  3113 – 31 – 32وحتى االن

المناصب اإلدارية





مساعد مشرفة برنامج الحاسب األلى للعام 3111 -11
مساعد مشرفة وحدة التطوير والجودة منذ  3111وحتى االن
مشرفة وحدة التطوير والجودة للعام الحالى 3111-3119

أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي





نائبة وحدة االعتماد االكاديمي منذ  3111وحتى االن
نائبة المعيار الثالث بإدارة اعمال منذ  3111وحتى االن
نائبة وحدة االمن والسالمة 3111-3111

الجوائز والتقديرات وبراءات االختراع
شكر وتقدير للحصول على االعتماد االكاديمي الدولي بكلية المجتمع من الهيئة االمريكية
شكر وتقدير على مجهودها وتعاونها كوكيلة بكلية المجتمع
شكر وتقدير على انجاز أعمال التقرير السنوي الخاص بالكلية .
شكر وتقدير في أنجاز أعمال وحدة التطوير والجودة بكلية المجتمع

االشتراك في ورش العمل (مدرب/متدرب)




ادارة الوقت
ورشة عمل عن المعايير البرامجية لألعضاء الجدد
ورشة عمل عن كيفية اعداد التوصيف المختصر

الدورات (مدرب/متدرب)
-

نظم االمتحانات وتقويم الطالب -جامعة نجران 6136م
االتجاهات الحديثة في التدريس -جامعة نجران 6136م
اعداد الدراسة الذاتية العتماد االكاديمي 6133
استخدام التكنولوجيا في التدريس جامعة نران 6131م
نظم االمتحانات وتقويم الطالب جامعة نجران 6136م
معايير الجودة في دعم البنية التحتية جامعة نجران 6131م
معايير الجودة في القياس المؤسسي جامعة نجران 6131م
مهارات االرشاد االكاديمي جامعة نجران 6131م
معايير الجودة فيي العمليية التعليميية وفين النظيام اليوجني للجيودة فيي المملكية جامعية
نجران 6131م
جودة األبحاث وأليات النشر الدولي في مجالت  ISIجامعة نجران 6131م
قياس نواتج التعلم جامعة نجران 6131م
ملف المقرر جامعة نجران 6131م
توصيف وتقرير البرنامج وفن االجار الوجني للمؤهالت جامعة نجران 6131م
مهارات العرض التقدمي الف ًعال جامعة نجران 6131م
نظام التعلم االلكتروني عمادة التعليم االلكتروني بجامعة نجران
كتابة المشروعات البحثية التنافسية عمادة التطوير والجودة جامعة نجران6131
خرائط المنهج عمادة التطوير والجودة جامعة نجران 6136
دمج التقنية في التدريس الجامعي عمادة التطوير والجودة جامعة نجران 6131
إعداد توصيف البرنامج وفن معيايير الهيئية الوجنيية عميادة التطيوير والجيودة جامعية نجيران
6131

تقرير المقرر وفن معايير الهيئة الوجنية عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
مؤشرات األداء والمقارنات المرجعية عمادة التطوير والجودة جامعة نجران6131
مخرجات التعلم للبرامج والمقررات وجيرق قياسيها عميادة التطيوير والجيودة جامعية نجيران
6131
كيفية اعداد الخطة االستراتيجية جامعة نجران بالمشاركة مع جامعة برونيل 6136
اعداد التقرير الشامل 3119

-

اإلشراف على األنشطة الالصفية


مشرفة وحدة التطوير والجودة

المهمات العلمية

-

تدريس كافة مواد اللغة االنجليزية ببرنامجي علوم الحاسب و ادارة االعمال

اللغات



عربي
انجليزى

اإلشراف على رسائل الماجستير


اإلشراف على رسائل الدكتوراه



المؤلفات
Motivation @ orientation in English language learning at Najran University
عضوية اللجان–
ملخص الخبرات الوظيفية

