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 المؤهالت:
 جامعه كنت بالمملكه المتحده تخصص ادب انجليزي على دكتوراه منصلت ح .1

 من جامعة الملك خالد بدرجة الشرف في االدب المعاصر تخصص لغة انجليزيهحصلت على الماجستير  .2

 حصلت على البكالوريوس من كليات البنات بدرجة الشرف .3

 حاصله على شهاده في الحاسب االلي الدخال البيانات. .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الوظيفه الحاليه:
 .. كلية اللغات والترجمة بالدرجة العاشرةبجامعة الملك خالد عضو هيئة تدريس .1

 شرفة رابطة الخريجين بجامعة الملك خالدم .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخبرات السابقه:
 والترجمة جامعة الملك خالدعضو هيئة تدريس بكلية اللغات  2018 .1

كلية االمير سلطان للسياحه واالداره بجامعة الفيصل وذلك باالعاره من عينت وكيلة عميد  2011-2010 .2

 في تأسيس قسم الطالبات.وساهمت  جامعة الملك خالد.

 عضو في لجنة ادارة المخاطر بكلية االمير سلطان للسياحة واالداره. .3

 المجتمع بكلية االمير سلطان للسياحه واالداره. عضو في اللجنه الدائمه لخدمة .4

 2010-2009رئيسة مكتب التأديب للطالبات بجامعة الملك خالد كلية االداب عام  .5

 2009وكيلة لقسم اللغة االنجليزيه عام  .6

 2007مسؤوله عن االرشاد للطالبات بقسم اللغه االنجليزيه عام  .7

 2006وكيلة للقبول والتسجيل بكليات البنات عام  .8

 2005وكيلة لمكتب االنشطة للطالبات عام  .9

 2000 معيده بقسم اللغه االنجليزيه كلية التربيه عام .10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 :والدورات التدريبيه  العملورش  
 أسس اعدادات الملصقات العلمية نظمتها عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد .1

 ها المؤسسه العامه لالدارهتايام نظم 3االتصال االداري لمده  .2

 ساعه تدريبيه 12صياغة االسئله الموضوعيه لمدة  .3

 بالرياض لمدة يومين نظمتها جامعة االميرة نوره ميالجوده واالعتماد االكادي .4

ايام  3االداره االكاديميه ضمن مشروع االبداع والتطوير العضاء الهيئه التدريسيه بالجامعات السعوديه لمده  .5

 نظمتها جامعة ام القرى

 ايام تنظيم جامعة ام القرى 3التقييم بواسطة الربريك لمدة  .6

 ايام تنظيم جامعة ام القرى 3 يو لمدةولالتقييم بواسطة البورتف .7

 تأسيس نظام داخلي للجوده في المؤسسات التعليميه تنظيم جامعة الفيصل كلية االمير سلطان .8

 NCAAAمراقبة وتقييم البرامج تنظيم المجلس البريطاني و  .9

تطوير  باالضافه الى عدد كبير جدا من ورش العمل المقدمة من جامعة كنت بالمملكه المتحده والتي تهدف الى

 طالب وطالبات الدراسات العليا.

 

 

 خدمة المجتمع:
 شاركت بالحوار الوطني المنعقد في مدينة ابها عن المرأه. .1

 في مؤسسة أباء لرعاية االيتام سابق عضو .2

 شاركت في ندوة بعنوان الشباب والمستقبل بنادي ابها االدبي .3

 بنادي ابها االدبيعضو في اللجنه المنظمه للقاء االول للمثقفات السعوديات  .4

                                            

 :اللغات
 للغة العربية ا .1

 للغة االنجليزية باحترافا .2

 للغة الفرنسيه )متوسط(ا .3
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