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 التعليم 

 (. 2018في الفيزياء الحيوية والطبية، جامعة الملك سعود )درجة الماجستير  •

درجة البكالوريوس في الفيزياء بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، جامعة الملك سعود   •

(2012) . 

 . (2008دبلوم في تقنية البرمجة، معهد العالمية ) •

 

 الخبرات

اإلالفيزياء  قسم  محاضرفي • جامعة   ،( اإلسالمية  سعود  بن  محمد  حتى    -2019مام 

 اآلن(. 

 (. 2019-2014مام محمد بن سعود اإلسالمية )جامعة اإل،  الفيزياء قسم في ةمعيد •

 (. 2015محمد بن سعود اإلسالمية )مام  مدرب في برنامج موهبة االثرائي، جامعة اإل  •

 (.2014مام محمد بن سعود اإلسالمية )، جامعة اإلمتعاون في قسم الفيزياء •

 في الفيزياء في كلية الطب، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية  ةمعيد •

(2012-2013 .) 

 

 الدورات التدريبية 

الدراسة   • وإعداد  الذاتي  التقويم  مقاييس  اإلدورة  جامعة  بن سعود  الذاتية،  محمد  مام 

 (. 2021اإلسالمية )

اإل  في  دورة • الوصفيةإ  ( SPSS)  حصائيالتحليل  البيانات واإلحصاءات  ،  عداد ملف 

 (.2021مام محمد بن سعود اإلسالمية )جامعة اإل

والتيمز • بورد  البالك  منصة  في  تدريبية  اإلدورات  جامعة  سعود  ،  بن  محمد  مام 

 (. 2021)اإلسالمية  

 (. 2021دورة االرشاد النفسي لطلبة الجامعة، أكاديمية علم النفس، جدة ) •
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،  ي تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب المهن  - ، مركز ازاد تدريب المدربين دورة •

(2021) . 

 (. 2021عداد الحقائب التدريبية، مركز أزاد )إدورة  •

، مستشفى  بقسم الفيزياء الطبية لجرعات  الثانوي لقياس االتدريب في معمل المعايرة   •

 (. 2018-2016الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث )

• ( االشعاع  من  الحماية  التخصصي( RSOدورة  فيصل  الملك  مستشفى  ومركز    ، 

 . (2017)  األبحاث

 (. 2017األولية، الهالل األحمر السعودي )دورة اإلسعافات  •

 (. 2017دورة في تصميم االنفوجرافيك ) •

•  ( الجامعي  والتعلم  التعليم  اإل( UTLدورة  جامعة  اإلسالمية  ،  سعود  بن  محمد  مام 

(2016 .) 

 (.2016في المؤتمرات، جامعة الملك سعود )  العلمية  عداد البحوث والملصقاتإدورة   •

 (. 2016) دورة في أدوات البحث العلمي، المكتبة الرقمية السعودية  •

برنامج • معلمين  اعداد  في  اإلثرائي،    ورشة عمل  العزيز  موهبة  عبد  الملك  مؤسسة 

 (. 2015) ورجاله للموهبة واإلبداع 

 (. 2015، أكاديمية التدريب النوعي )دورات في اللغة اإلنجليزية •

 (. 2015الفيزيائية ) للعلوم ، الجمعية السعودية دورة في مهارات البحث العلمي •

 (. 2015الملك سعود )  دورة الخطوات العلمية في كتابة البحث ، جامعة •

• ( برنامج  باستخدام  المراجع  توثيق  جامعة   Mendeley and Endnote)دورة   ،

 (. 2015الملك سعود )

   (.2014جامعة الملك سعود )عداد البحث العلمي وكتابة الخطة،  إدورة في  •

الشؤون الصحية بالحرس  ،  واللغة االنجليزية   إدارة الوقت،  دورات في إعداد الهدف  •

 (. 2013الوطني )

 (. 2010بوصلة التفكير، جامعة الملك سعود )  –دورة مقياس هيرمان  •

 (.2008دورات باللغة اإلنجليزية، معهد العالمية ) •

 

 اإلنجازات

،  انشاء حمالت للتبرع بالدم بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية وفريق وتين التطوعي •

  (.2018معة االمام محمد بن سعود اإلسالمية )جا

مام محمد  جامعة اإل،  انشاء حملة للتبرع بالمالبس بالتعاون مع فريق كنان التطوعي  •

 (. 2018بن سعود اإلسالمية )



ملصق علمي وملخص بعنوان ) تحسين جودة قياسات السمك النصفي  المشاركة في   •

،  المؤتمر الدولي للطب االشعاعي الخامس شعة اكس التشخيصية،  أل  (HVL)الطبقي  

 (. 2018)  جامعة الفيصل -مركز األبحاث   و  مستشفى الملك فيصل التخصصي

 (. 2019-2017الحصول على رخصة مسعف أولي، الهالل األحمر السعودي )  •

 

 هتمامات البحثية اإل

 الحماية من االشعاع.  •

 األشعة التشخيصية.  •

 

 العضويات 

 (. 2015السعودية للعلوم الفيزيائية )عضو في الجمعية 

 

 اهتمامات أخرى 

 العمل التطوعي.  •

 القراءة.  •


