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الخبرة المهنية
املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
من  2019- 10 – 7م إلى  2020/4/6م

مديرة مكتب العميدة بالكلية التقنية للبنات بجازان

التعليم والدورات
بكالوريوس يف إدارة اإلعمال
إدارة وتنظيم الموارد البشرية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دبلوم حاسب آلي.
استخدام الحاسب اآللي في السكرتاريا.
دورة المسوق اإللكتروني المحترف.
دروة المهارات األساسية إلعداد البائع المتميز.
دورة في كيف تسوق نفسك.
دورات في البرامج ""SPSSو "  "INTERNTو " ."ADVANCED ACCESS
دورة " األخالقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة ".
دروة " مهارات التفكير اإلبداعي في بيئة العمل ".
دورة " سلسلة السكرتارية التنفيذية – تميز بأدائك ".
دورة "أساسيات إدارة الفعاليات".
دورة "أساسيات القيادة ".

• دورة "Introduction to Human Resource" Functions
• دورة " مقدمة في الموارد البشرية "
• دورة " ثقافة العمل عن بعد الجانب اإلداري
• برنامج تدريبي في " تخطيط الموارد البشرية " .
• برنامج تدريبي في " مهارات التعامل مع المرؤوسين "
• برنامج تدريبي في " التخطيط التنفيذي "
• برنامج تدريبي في " إدارة األداء الوظيفي "
• مؤتمر الكتروني في " حل المشكالت واتخاذ القرارات  :نموذج القبعات الست للتفكير "
• مؤتمر الكتروني في " اإلدارة الحكومية الصينية نموذج مقاربة ومقارنة "
• مؤتمر الكتروني في " القطاع غير الربحي الواقع والتطلعات المستقبلية "
• مؤتمر الكتروني في " THE PSYCHOLOGICAL EFFECT OG PANDEMIC
" CORONA COVID 19 AND HOW TO OVERCOME IT'S
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الخبرة في المجال التطوعي

• الحصول على شهادات شكر لمشاركتي كمصممة في كتاب اكتشف الهندسة ضمن برامج البادرة األولى ،من:
❖ رئيس مشاريع البادرة األولى  2030دكتور طالل عبد هللا المكي
❖ فرع وزارة الثقافة واإلعالم بالعاصمة المقدسة
❖ مديرية الشؤون الصحية " إدارة التوعية الصحية "
• المشاركة في كتابة االختبارات ونسخ المناهج لتحويلها للغة برايل لمساعدة الطالبات الكفيفات بمركز ذوي
االحتياجات الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز
• عضوة في مجموعة أنامل التطوعية .
• عضوة في المنبر اإلعالمي لفريق المحترفون التطوعي .
• مسؤولة الموارد البشرية في القسم اإلداري في فريق  UP2UPالتطوعي بجازان " تأسيس قاعدة بيانات للفريق "
• التواصل باسم القسم اإلداري للفريق مع الجهات الرسمية في منطقة جازان
• تصميم شعارات وبنرات لمبادرات الفريق التطوعية .
• المشاركة في مبادرات الفريق " اليوم العالمي للتطوع المقام في مركز التأهيل الشامل بجازان "
و " مبادرة موعد أعمى مع كتاب ".
•

مسؤولة الموارد البشرية في القسم اإلداري في فريق إكسير التطوعي بجازان .

المهارات واإلنجازات الشخصية
❖
❖
❖
❖
❖
❖

إدارة حساب وظائف ودورات جيزان التطوعي في تويتر
التعلم السريع والتكيف في أي بيئة عمل أتواجد بها .
إدارة الحسابات لمواقع التواصل االلكتروني .
التعلّم الذاتي لبرامج التصميم "الفوتوشوب واالليستريتور " .
العمل عن بعد واستخدام جميع البرامج المتاحة إلنتاجية أفضل .
السعي الدائم للتطوير وتحسين المستوى الشخصي .

@jobjiz

اإلختبارات واللغة
❖ اجتياز اختبار القدرة المعرفية بمركز قياس بدرجة . 91
❖ اجتياز اختبار قدرات الجامعيين بمركز قياس بدرجة . 82
❖ مستوى متقدم في اللغى اإلنجليزية ـ اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية بالشؤون الصحية بالحرس الوطني .

