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حتمل ادلسؤولية يف األداء مع االجتهاد واإلبداع بإخالص
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 االستمرار يف التعلم مع السعي للتطوير
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 إفادة البشرية بكل ما يُستطاع لعمارة األرض

الرياض -المملكة العربية السعودية

مجيعا ".
قال جل يف عاله" :ومن أحياىا فكأمنا أحيا الناس ً

المؤهالت العلمية
مدربة معتمدة في برنامج جسور الحوار الحضاري
مركز ادللك عبدالعزيز للحوار الوطين
طالبة دكتوراه ( لغة ونحو )
مدربة معتمدة في نشر ثقافة الحوار
جامعة ادللك سعود
مركز ادللك عبدالعزيز للحوار الوطين
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مدربة معتمدة في برنامج القياس
(اختبار القدرات)

شهادة معتمدة في حفظ القرآن الكريم
مجعية مكنون

2009

2010

2008

2002

2006

ماجستير تخصص التربية مناهج وطرق تدريس
مرتبة الشرف األوىل

مدربة معتمدة في الحوار الفكري (تبيان)
مركز ادللك عبدالعزيز للحوار الوطين
ماجستير لغة عربية تخصص (لغة ونحو)
دبلوم المستشار االجتماعي
مرتبة الشرف األوىل -جامعة ادللك سعود
مدربة معتمدة

مدربة معتمدة في برنامج الحوار األسري
مركز ادللك عبدالعزيز للحوار الوطين

بكالوريوس لغة عربية

مرتبة الشرف الثانية
(األوىل على الدفعة)

مؤسسة التدريب التقين وادلهين

الخبرات العملية
2018-2017م التدريب على برنامج احلوار األسري يف ( الرياض ،مكة ادلكرمة ،حائل )
التدريب على برنامج (تبيان) يف مدينة حائل -أمسية شعرية يف النادي األديب مبدينة حائل ()2018
حكم فن اإللقاء يف برنامج أنريي موىبتك يف جامعة ادللك سعود  -حكم برنامج حاور ( وزارة التعليم واحلوار الوطين )
2012م – 2016م
وكيلة شؤون تعليمية وإدارية قائمة مبهام مديرة لدى مدارس تعليم أىلية
2016م
 تدريب الكادر األكادميي لدى جامعة طيبة على مهارات احلوار واالعتماد التدرييب يف احلوار
 إدارة جلسة ملتقى احلوار للمدارس الثانوية األىلية واحلكومية ادلنعقد يف مدارس الرواد
 جلنة حتكيم األعمال األدبية والكتابات واخلواطر يف مسابقة (أنريي موىبتك) لدى جامعة ادللك سعود
 ادلشاركة يف برنامج نورة العطاء دورة (كيف توظفني موىبتك يف التطوع) لدى جامعة األمرية نورة
2015م
 تدريب الكادر األكادميي لدى جامعة ادللك سعود على مهارات احلوار واالعتماد التدرييب يف احلوار
 ادلشاركة يف الدورات التدريبية اخلاصة بادللتقى القيادي التابع لربنامج رعاية ادلتفوقني وادلبدعني
 إقامة برنامج الكتابة السريعة (فنون الكتابة) مرات متعددة لدى مركز إشراقة جامعة ادللك سعود  ،ومراكز تدريب خمتلفة
2014م
إعداد وتقدمي جلسة مناقشة كتاب (ابدأ تصل) ادلنعقدة يف جامعة ادللك سعود -تنفيذ عدد من دورات تطوير الذات
ومهارات اللغة العربية
2003م – 2010م
معلمة لغة عربية وقرآن كرمي من ()2010-2003
 حضور عدد من جلسات مناقشة كتاب منها (قوة الصرب) ( ،سرتاه عندما تؤمن بو)
 ادلشاركة يف معارض فنية وأمسيات شعرية
 ادلشاركة يف األيام العادلية مع اجلمعية السعودية دلكافحة السرطان  ،واجلمعية اخلريية للمعاقني
 كاتبة يف جملة عامل الغذاء (ساب ًقا)
 تدريب معلمات ادلرحلة الثانوية على القدرات التابع إلدارة الرتبية والتعليم بشقراء وادلشرفات الرتبويات
 ادلشاركة يف مهرجان ادلرأة العصرية يف جمال الثقافة والتدريب
 حاصلة على العديد من شهادات الشكر والتقدير يف جماالت العمل التدريبية والتعليمية

الدورات المنفذة
 تدريب ادلدربني ( الربنامج العام للتدريب)
 تنمية مهارات االتصال يف احلوار
 إعداد ادلدربني يف مهارة احلوار
 إعداد ادلستشار األسري
 ادلبادرة وحتمل ادلسؤولية
 مهارات العمل اجلماعي وبناء فريق العمل
 القدرات  ،احتياج الطالبات
 القبعات الست للتفكري

 الذكاءات ادلتعددة يف نطاق التدريس
 مهارات اختاذ القرار
 تعليم اخلط العريب
 معاجلة أخطاء إمالئية شائعة
 كيف تكونني كاتبة مبدعة ؟ (الكتابة السريعة)
 مفاتيح احلب القليب بني الزوجني
 الثقة يف النفس (ابتسامة الثقة)
 األساليب الذكية يف الرتبية اجلنسية
 كيف توظفني موىبتك يف التطوع

