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 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

 مها خالد بدر العسكر سماال : 

 الرياض –لمملكة العربية السعوديةمكان الميالد : ا 

 جهة العمل: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كلية العلوم قسم الكيمياء 

  : البريد اإللكترونيu.edu.samkaskar@imam 

 

 المؤهالت األكاديمية

  5112, جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز سنة الكيمياء الحيويةماجستير العلوم في. 

  دبلوم تطبيقات الحاسب األلي ) إدخال البيانات و معالجة النصوص ( , من كلية علوم

اسية أشهر در 6الحاسب و المعلومات بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية . مدته 

هـ , حيث اشتمل الدبلوم على نظام تشغيل ويندوز و 1345\6\13-1341\11\9من 

ساعة  154جميع برامج األوفيس و الطباعة باللمس و مقدمة في االنترنت, بإجمالي 

 ساعة عملية (. 563معتمدة ) أي ما يوازي 

 زيزعبد الع, من جامعة الملك سعود بن  ةكيمياء حيويعلوم , تخصص ال بكالوريوس 

 .5119سنة 

 
 التاريخ الوظيفي

 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة ملوالع ليةك في الكيمياء بقسم معيد 
 هـ1341- هـ1345-هـ1341

 هـ1341 -هـ 1346 الكيمياء قسم ومالعل يةبكل الكيمياء نادي مشرفة 

 هـ1346االول عام  الدراسي فصللل الكيمياء قسم اختبار منسقة 

 هـ1341 -هـ 1346  ومالعل يةلك نشاط مسئولة 

  هـ1341 -هـ 1346 الكيمياء لقسم واإلضافة الحذف لجنةعضو في 

  محاضر بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
 هـ1341
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 الدورات

مقدمة من عمادة تطوير المهارات في ساعات(  1دورة " البحث العلمي مفاهيم وآليات " ) -1

 هـ52/11/1343ة الملك سعود  خالل الفترة جامع

حضور محاضرتين بعنوان " كيفية قراءة الورقة العلمية " و " إعداد التقارير العلمية " ) -5 

المقام في مركز بحوث أقسام العلوم و  2ساعه (ضمن برنامج مهارات البحث العلمي 5

 هـ1344ذو الحجة  –الدراسات الطبية بجامعة الملك سعود 

ساعه 5حضور محاضره بعنوان " كيفية اختيار موضوع البحث و تصميم طرق البحث " ) -4

المقام في مركز بحوث أقسام العلوم و الدراسات  2(ضمن برنامج مهارات البحث العلمي 

 هـ1344ذو القعدة  –الطبية بجامعة الملك سعود 

 91دورة رقه  –ر السعودي دورة في مبادئ اإلسعافات االولية مقدمة من هيئة الهالل األحم-3

 هـ1344في شوال 

حضور دورة تدريبية في برنامج مهارات النجاح الوظيفي مقدمة من خبراء التربية للتعليم و -2 

 هـ54/1/1344التدريب, عقدت بتاريخ 

اإلمام جامعة  – التعليم الجامعي  ( من عمادة تطويرTATحضور برنامج تأهيل المعيدين ) -6

 هـ1344محرم/ 41-52سالمية, في الفترة محمد بن سعود اإل

جامعة  –فعاليات مؤتمر ) الرياضيات و تطبيقاتها الذي نظمه قسم الرياضيات بكلية العلوم  -1

 هـ 1345ربيع الثاني  19-11اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض خالل الفترة 

المعهد العالي العالمي هـ( في 1345\6\12-2\19دورة في اللغة االنجليزية مدة شهر )-1

 مقدمه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .,للتنمية البشرية 

م واحد دورة  تشريعات األسرة في الشريعة االسالمية و المواثيق الدولية لمدة يوحضور  -9

مقدمة من كرسي ابحاث المرأة ,مام محمد بن سعود االسالمية هـ(  بجامعة اإل1345\6\15)

 ة ودورها في تنمية المجتمع .السعودي

-9\1)تدريبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحاث , مدة شهر  ةدور -11

 في مركز األبحاث قسم الجينات . هـ(1341\11\11


