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Personal Information: 

Name: Tarfah Majed Alinad 

Nationality: Saudi 

Address: Riyadh 

E-mail: tmenad@imamu.edu.sa  

Education: 

-Bachelor’s Degree (B.Sc.) in Physics from King Saud University, year 2006. 

-Master’s Degree (M.Sc.) in Physics at Faculty of Science, King Saud University, year 2013. 

Experiences: 

- Lecturer in Physics department, Imam Mohammed bin Saud University . 

-Teaching assistant, physics department, AlJouf University (2007–2011). 

-Associate, physics department, AlJouf University (2007) . 

Research: 

“Characterization of Bulk and Nanostructured Materials Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy 

(LIBS) “   

1- Tarfah Al-Inad, Walid Tawfik, Aslam Farooq, Ashraf El Sherbini and Abdullah Aldwayyan 

"Dependence of LIPS Plasma Characteristics on the Structure of Metal Oxide Thin Films", paper 

submission for 10th International Conference HONET_CNS 2013. 

Training and sessions: 

o  دورة تدريبية بعنوان "استخدام التقنيات الحديثة في التدريس الجامعي" من عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة اإلمام محمد بن

 . 2012سعود 

o 2012: المفهوم والمعايير واألدوات",  ورشة عمل "الجودة واإلعتماد المؤسسي واألكاديمي . 

o  2012,للطالبات هيئة التدريس ومالحظة الزمالء ,مدينة الملك عبدهللاورشة عمل تقييم أعضاء . 

o 2013, أكاديمية التدريب النوعي, الرياض,1المستوى  دورة أساسية في اللغة األنجليزية . 

o ر البرنامج التدريبي " تطوير المقرر الرقمي بإستخدام برنامج حضوCourse Lab,2014 . 

o  2017الإلمام دورة الصفوف المقلوبة من عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة . 

o  2018-10-30دورة أدوات واستراتيجيات التقويم البنائي االلكتروني بجامعة اإلمام 

o  2018-9-25دورة تدريبيه دمج مهارات تنمية عادات العقل في التدريس الجامعي جامعة اإلمام 

o 2018-4-1جامعة اإلمام   دورة تدريبية البالك بورد التأسيسة 

o 2018-11-15عة اإلمام :) إنشاء المحتوى التفاعلي وعالقته بنظام البالك بورد في التعليم الجامعي( بجامدورة تدريبية بعنوان 

o 2019 القياس(ورشة عمل )مخرجات التعلم كالتصميم و 

o هـ1441-1-16ودة امج األكاديمية( بجامعة اإلمام عنادة التقويم والجورشة تدريبية  )خطة تقييم نواتج التعلم في البر 

o  2019-06-15, جامعة الملك سعود   ,كلية العلوم  (للطاقة المتجددة تحضير وتوصيف المواد تدريبية )دورة . 
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