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 الخبرات الوظيفية:
 معيد بكلية التربية البدنية والرياضة 1423-1418
 محاضر بكلية التربية البدنية والرياضة 1434-1423
 أستاذ مساعد بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني 1434
 رئيس قسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي  ،كلية عاوم الرياضة والنشاط البدني – جامعة
الملك سعود.
 رئيس مشروع وحدة الـتأخر الدراسي والدعم النفسي بجامعة الملك سعود.
 رئيس فريق عمل متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية بالكلية.
 عضو لجنة االعتماد االكاديمي بالكلية.
 عضو فريق إعداد مشروع نظام إدارة الجودة وفق المواصفات الدولية
) . ( ISO- 2008:9001
 رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة " التدريب الرياضي  ..آفاق وتطلعات"  1437هـ
 عضو مجلس إدارة االتحاد العربي السعودي للسهام  -1434اآلن
 رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات باالتحاد العربي السعودي للسهام

 عضو الجمعية البريطانية للرياضة وعلوم التدريب  -1430اآلن
 عضو الجمعية الدولية لعلم النفس الرياضي -1430اآلن
 عضو االتحاد االوروبي لعلم النفس الرياضي  -1429اآلن
 مقرر اللجنة العلمية لوضع الخطة الدراسية لتخصص التربية البدنية 1426-1425
 وكيل كلية التربية البدنية والرياضة لشؤون الطالب 1427-1425
 مدير العالقات العامة واإلعالم التربوي بالكلية 1424-1423
 مدير مركز التدريب وخدمة المجتمع 1424-1423
 رئاسة وعضوية العديد من اللجان المشكلة في اختبارات القبول بكلية التربية البدنية والرياضة
باإلضافة إلى المشاركة في تنظيم بعض المؤتمرات العلمية التي إقامتها الكلية.
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 مهارة ادارة الموظفين وقيادتهم.
 القدرة على تحمل ضغوط العمل.
 مهارة خلق األفكار التطويرية
 مهارات االتصال بفعالية
 قيادة فريق العمل إلنجاز األعمال بأفضل طريقة ممكنة
 الطموح العالي والرغبة المستمرة في التقدم الوظيفي
 التطوير الذاتي وتنمية المهارات باستمرار
 القدرة على التعامل مع الكمبيوتر من خالل عدة برامج مختلفة
 األنشطة التطوعية :
 عمــل تطــوعي لمــدة ثــال ســنوات فــي مجــال التخطــير وتنفيــذ الب ـرامج واألنشــطة الرياضــية
واإلجتماعية والثقافية من عام  2009إلى  2012م في المملكة المتحدة ) .( UK
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( USA ).
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 Course Training: Quality management System In Learning Association
(2015 )
 Conference Certificate, 22nd International Multidisciplinary
Neuroscience and Biological Psychiatry "STRESS AND BEHAVIOR"
St-Petersburg, RUSSIA May 16-19, 2015.
 Conference Certificate, Sports Science and Sports Medicine: 2010, July
11-13, Bangor, United Kingdom.
 Main speaker, PsyPAG 2011 Annual Conference: July 6 – 8th, Bangor
University.
 Conference Certificate, The 12th world congress, International Society of
Sport Psychology: 2009, June17-21, Marrakech, Morocco.
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