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 التخصص الكلية الجامعة  تاريخه ــلالـمؤه م
 إدارة  إدارة األعمال  الملك سعود 2014 بكالوريوس 1
2 

 2017 ماجستير
جامعة األميرة نورة بنت 
عبدالرحمن بالتعاون مع 

 جامعة دبلن ستي

 علوم اإلدارية واإلنسانيةال
العلوم في 
 إدارة أعمال

 
 

 والندوات والمحاضرات وورش العمل الدورات التدريبية: 

  

 الجهة المنظمة البرنامج م
 IELTS الرخصة الدولية باللغة اإلنجليزية  .1

2.  
 مستشفى الحرس الوطني بالرياض تدريب ميداني بمركز األعمال مستشفى الحرس الوطني بالرياض 

 شركة لوريت المهنية  دورة استخدام برنامج األكسل   .3

 كليات التميز  كيفية التخطيط لتفعيل األنشطة الالمنهجية   .4

 كليات التميز  تفعيل شؤون الخريجين في كليات التقنية العالمية   .5

مركز خدمة  –الكلية التقنية  مهارات الكتابة اإلدارية   .6
 المجتمع

 جامعة المستقبل  برنامج التهيئة ألعضاء هيئة التدريس  .7
 جامعة المستقبل  تطبيق استراتيجيات التدريس في التعليم عن بعد  .8
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 الخبرات العملية 

  

 الوظيفة
 )حاليا(

محاضرة بقسم إدارة 
 األعمال 

مكان 
 العمل

وحتى  2020من  الفترة المستقبل جامعة
 اآلن

 مدرب أول ب  الوظيفة
مكان 
 2019 الفترة الكلية التقنية للبنات ببريدة  العمل

 مستشار مهني  الوظيفة
مكان 
 العمل

الكلية التقنية العالمية ببريدة  
 )لوريت(

 الفترة
 – 2017من 

2019 

 الوظيفة
منسقة إدارية 
 ومحلل مالي 

مكان 
 الفترة مجموعة الرسام التجارية بالرياض  العمل

 -2014من 
 م  2017

 
 كاديمية التي درستهاالمقررات األ:  

 

 الفصل الدراسي عدد الساعات المستوي  المقرر

ثالثال السلوك التنظيمي  فصلين دراسيين ثالث ساعات 

 فصلين دراسيين ثالث ساعات الخامس القيادة اإلدارية 
علسابا إدارة العمليات   ثالثة فصول دراسية ثالث ساعات 

دراسي واحد فصل ثالث ساعات الثامن اإلدارة االستراتيجية   

دراسي واحد فصل ثالث ساعات السابع التنظيم وأساليب العمل   

دراسي واحد فصل ثالث ساعات السادس إدارة الجودة الشاملة   

سادسال إدارة األعمال الدولية  دراسي واحد فصل ثالث ساعات   

 
 المؤلفات واألبحاث:

 

 مكان وسنة النشر عنوان المؤلف أو البحث م
1.  

مجلة مدرسة األعمال بجامعة دبلن ستي  دراسة سلوك المستهلك في استخدام خدمات االتصاالت
 م 2017
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 : المهارات 

 

 عمال اإلدارية المكلف بهااأل:  

 الجهة المنظمة العمل اإلداري  م
عضوة في لجنة شؤون الخريجين الفصل األول  1

 اآلن -1443
 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ـ جامعة المستقبل

 
  ولي التوفيق ،،،وهللا

 
 

 المهارات  نوعية المهارة   
 بكفاءة استخدام الحاسب اآللي واالنترنت تقنية المكاتب

 الكتابة القراءة التحدث لغةال اللغات
 ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 ممتاز ممتاز ممتاز اإلنجليزية


