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املعلومات الشخصية

ُ
ّ
إن كنت سأصف نفس ي بصدق فسأقول إني أحب املعرفة والتفكير وشغوفة جدا بالبحث والتعلم،
َ
استمتع كثيرا باألنشطة التي تعود بالنفع على جميع البشر مهما كانت صعبة واألبحاث العلمية نوع من
أنواع هذه األنشطة الصعبة التي أجد نفس ي فيها ألنه في بعض األحيان ال تسير التجارب واألبحاث كما هو
مخطط لها او تعطي نتائج غير متوقعة في هذه الحاالت تتاح لي الفرصة للعصف الذهني والتفكير في
األسباب وتصحيح األخطاء وإجراء التغييرات الالزمة وكل هذا يقودني ألفكار جديدة ،أسباب جديدة،
وإمكانيات ومعلومات جديدة.
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 :7002بكالوريوس مع مرتبة الشرف ،قسم الفيزياء ،جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن
 :7012ماجستير فيزياء طبية حيوية مع مرتبة الشرف ،قسم الفيزياء والفلك ،جامعة امللك
سعود.
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الخبرات البحثية

: 2008-2011تدريس الفيزياء العامة للمرحلة الثانوية بمدارس التربية النموذجية في الرياض
 :7017-7012طالبة ماجستير فيزياء طبية وحيوية (مقررات)
 :7012-7012اعداد رسالة املاجستير في مختبرات كلية العلوم

اثناء اجرائي لرسالة املاجستير بعنوان (دور مضادات األكسدة على السمية الناتجة عن حقن
جسيمات الذهب النانونية في الجرذان )عملت وتنقلت ما بين مختبر الفيزياء الطبية ومختبر
علم الحيوان وكذلك مختبر الكيمياء الحيوية وبيت الحيوان التابع لكلية العلوم في جامعة
 تصميم، امللك سعود ألكثر من ثالث سنوات أتيحت لي الفرصة خاللها لجمع البيانات
 والسيطرة،  وممارسة التعامل مع الحيوانات الصغيرة األساسية بما في ذلك الحقن، التجربة
على املتغيرات املحتملة وتحليل البيانات باستخدام برامج إحصائية متقدمة كما اتيحت لي
الفرصة للعمل مع مشرفي االكاديمي لصياغة وتقديم أوراق علمية من بحثي في
(ISI) مجالت علمية محكمة وتم قبول اربع منها للنشر
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اللغة اإلنجليزية :جيده جدا
 املهارات البحثية :جمع البيانات والبحث في قواعد املعلومات ،تصميم التجارب ،تحليل
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املهارات

 املهارات الحاسوبية :اتقان برامج االوفيس (الوورد ،األكسل ،البوربوينت) ،اتقان برنامج
 ،LATEXاتقان برنامجOrginlab ،اتقان برنامج اإلنفو جرافيك
 املهارات املختبرية :العمل والخبرة في التقنيات التالية ،Ultraviolet–visible spectroscopy
Histological ، Semi -auto biochemistry analyzer،Fluorescence spectroscopy
technique
 املهارات الشخصية :مهارة التواصل مع الجمهور ،تحمل ضغوط العمل ،الجدية وااللتزام،
التعاون ،العمل ضمن فريق

