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التدرج العلمي

•
•
•

دكتوراه علوم حاسب آلي hybrid image hiding based genetic algorithm and ( 2017
.)neural network
ماجستير علوم الحاسب ) Design Of New Encryption Method Using QR code( 2014
بكالوريوس هندسة – تحكم  -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2007

التدرج الوظيفي
•
•

محاضر بجامعة نجران كلية المجتمع  _ 2014حتى االن .
مساعد تدريس لجامعة نجران كلية 2010ــ . 2014

المناصب اإلدارية
•
•

مشرف االلكتروني لبرنامج الحاسب االلي لجامعة نجران .
منسقة برامج لقسم الحاسب الي سابقا .

أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي
•
•
•
•
•
•
•
•

عضو في معيار االمن والسالمه .
عضو في وحدة االرشاد االكاديمي.
عضو في وحدة االنشطة الطالبية .
رئيس معيار العالقة المجتمعية لقسم الحاسب الي .
رئيس لجنة الطالبات المتعثرات .
رئيسة لجنة الطالبات المتفوقات.
مرشد أكاديمي للمستوى االول لقسم الحاسب .
نائب رئيس الكنترول ز

•

عضو وحدة التدريب وتنمية المهارات.

الجوائز والتقديرات وبراءات االختراع
•
•
•
•
•

شهادة شكر وتقدير علي المساهمة في حصول كلية المجتمع علي االعتماد االكاديمي
الدولي من الهيئة االمريكية
شهادة شكر وتقدير من الكليه في تاريخ1433/1/30ه
شهادة شكر وتقدير من ادارة كلية المجتمع للمشاركة بحفل التخريج .
شهادة شكر وتقدير للمشاركة في االنشطة الطالبية .

االشتراك في ورش العمل (مدرب/متدرب)
•
•
•
•
•

اكثر من ورشة عمل في كلية المجتمع.
ورشة استخدام التكنولوجيا في التدريس.
ورشة نظم االمتحانات وتقويم الطالب.
ورشة االستراتيجيات الحديثة في التدريس الجامعي
ورشة مهارات االرشاد االكاديمي.

الدورات (مدرب/متدرب)
-

دورة اساليب وطرق التدريس الفعال –جامعة نجران 1433ه.
دورة نظام التعليم االلكتروني (.)Black board
دورة االتجاهات الحديثة في التدريس.
دورة االختبار وتقويم الطالب .
دورة الجودة الشاملة.
دورة سيسكوIT
دورة اعداد ملف المادة
دورة اعداد المصفوفات واالوزان النسبية .
دورة تصميم االستبيانات الكترونيه .

اإلشراف على األنشطة الالصفية
•
•

المساعده على اإلشراف على أبحاث التخرج لطالب الحاسوب وتم المشاركة بمشروعين في
المؤتمر العلمي الرابع –الخامس .
جاري تنفيذ ابتكار السلة الناطقه ضمن لجنة اصدقاء البيئة للنشاط الطالبي .

اللغات
•
•

عربي
إنجليزي

المقررات التي تم تدريسها
•
•
•
•

مهارات رياضية
رياضيات متقطعة
إحصاء و إحتماالت
المنطق الرقمي ومعمارية الحاسب

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مقدمة الحاسب االلي ونظم التشغيل
شبكات الحاسب
البرمجة بلغة الفيجول بيسك
قواعد البيانات
حاسب الي 1
حاسب الي 2
تطبيقات االنترنت
إدارة مشاريع برمجية
صيانة وتجميع حاسب
معالج النصوص والجداول االلكترونية
مشاريع تخرج

ملخص الخبرات الوظيفية
•
•

خبرة سنتين في مجال التحكم .
خبرة لمدة سبع سنوات في التدريس.

