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 :العلمية المؤهالت
 

 الجهة التقدير المعدل التخصص المؤهل

 ممتاز مع مرتبة الشرف %(96.33)   كيمياء عامة بكالوريوس
 األوىل

 . لدمامجامعة ا -كلية العلوم 

 معهد البسام للغات   ستة أشهر لغة اجنليزية دبلوم
 

 والشهادات  الدورات التدريبية

 لى :حاصلة ع
 مستويات من معهد إيتانا للغات . 4شهادة دورة يف اللغة اإلجنليزية املستوى الثاين والثالث للمحادثة من أصل 
  شهادة دورة فن االتصال وأمناط الشخصيات من مركز آسية لالستشارات الرتبوية واألسرية. 

  لعايل لتكنولوجيا املعلومات واملعتمد من شهور من املعهد ا 3شهادة  دورة برنامج معارف مع التطبيق العملي  ملدة
 اإلدارة العامة لكليات البنات .

  شهور من املعهد العايل لتكنولوجيا املعلومات واملعتمد من اإلدارة  3شهادة دورة إعداد معلمة حاسب آيل ملدة
 العامة لكليات البنات .

  اعدي لتحفيظ القرآن .أجزاء من كتاب اهلل  من مدرسة سهلة الس 3شهادة  إمتام دورة حفظ 

   .  شهادة دورة اجتياز برنامج اإلدارة الصفية  من مركز التدريب الرتبوي 

  يف كلية العلوم جبامعة اإلمام حممد بن سعود شهادة حضور مؤمتر الرياضيات وتطبيقاهتا 

  ه  1435سعود لعام شهادة املشاركة يف ورشة كتابة فقرات امتحان املهارات املعرفية يف جامعة اإلمام حممد بن 

     
 شهادات التقدير

 حاصلة على :
 . شهـادة شكر وتقدير من إدارة كلية العلوم للبنات بالدمـام ، للمشاركة يف األنشطة الفعالـة                                                                                                    

  93.9العلمي يف الفرقة األوىل قسم الكيمياء  برتتيب الثالثة على الدفعة بنسبةشهادة تقدير للتفوق. % 

 96.9بنسبة  شهادة تقدير للتفوق العلمي يف الفرقة الثانية قسم الكيمياء  برتتيب األوىل على الدفعة.. % 

 97.1عة بنسبة شهادة تقدير للتفوق العلمي يف الفرقة الثالثة قسم الكيمياء  برتتيب الثانية على الدف. . % 

  96.33شهادة تقدير للتفوق العلمي يف الفرقة الرابعة قسم الكيمياء  برتتيب الثانية على الدفعة بنسبة. % 

 .  شهادة شكر وتقدير من مركز إبداع للمشاركة يف األنشطة 



 . شهادة شكر وتقدير من مركز اإلشراف الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم على املشاركة يف األنشطة  الال منهجية 

  1434 –ه 1433شهادة شكر وتقدير من جامعة اإلمام حممد بن سعود للمشاركة الفعالة يف األنشطة لعام. 

  شهادة شكر وتقدير من كلية العلوم جبامعة اإلمام حممد بن سعود. 
 الخبرات 

  
 الجهة المرتبة الفترة نوع الخبرة

 مبا يعادل سنتني وستة أشهر   تربوية
 

 عقد مؤقت
 )عقدبند حمو األمية (

 وزارة الرتبية والتعليم
 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الدرجة  هـ 1432 -معيدة  تعليم عايل

 
  اإلنجازات 

 
 اء بكلية العلوم بالدمام  . الكيمي املرشحة األوىل لإلعادة بقسم -

حققت بفضل اهلل مستوى رائع أثناء دراسيت بالكلية  ومسعة عالية جداً ومتميزة  عند أستاذايت )أعضاء هيئة  -
 وحماِضرات ( .  التدريس من دكاترة 

 اشرتك بصورة دائمة يف حفالت الكلية ومؤمترات اإلشراف الرتبوي كعريفة للحفل وبعض الربامج  . -

خالل خربيت يف اجملال الرتبوي على أداء متميز وصيت عايل لدى مشرفايت واإلشراف الرتبوي يف نلت من  -
 منطقيت .

 اشرتك بشكل دوري يف العمل  التطوعي يف مركز إبداع ، واجلمعيات اخلريية ،واملراكز الصيفية مبدينة الرياض .  -

ه واجنزت خالله عدة محالت 1433اليني منذ  جامعة اإلمام ملدة عامني متت –مسؤولة النشاط يف كلية العلوم  -
 التعرف على فصيلة الدم( –اليوم الوطين  –)االبتزاز 

ه 1433تدريب الطالبات يف كلية العلوم على الكشف على فصائل الدم مقسمة على عدة دورات يف عام  -
 ه  1437وعام 

 وعام ه1437هـ 1434 القاء دورة تثقيفية للطالبات املستجدات حول )املرحلة اجلامعية (لعام -
  المهارات واللغات 

 . شغوفة بالبحث واإلطالع  

 .  مميزة بسرعة البديهة والذكاء 

 . سريعة اإلجناز ، مع احلرص على استغالل الوقت وتطوير الذات 

 . دقيقة يف أداء العمل ، مع التحلي بالصرب 

  مجيع برامج( متقنة لربامج احلاسب اآليلoffice وسرعة الطباعة  وب ). رامج التصميم 

  . ) ملمة بربامج الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت 

 .  متميزة يف خدمة والتعامل مع اآلخرين، ولبقة يف التحدث واإلقناع 

 . متميزة يف فن اإللقاء  واخلطابة 

 . متعاونة ومتفامهة 

 . ملمة ومتقنة للغة العربية حتدثا وكتابة 



  ىت املستوى اخلامس من أصل سبع مستويات  .ثا حوحتدوقراءة ملمة باللغة اإلجنليزية كتابة 
  الهوايات 

قراءة الكتب وكل ما هو جديد لعامل املعرفة والعلوم وتطوير الذات ومتابعة كل جديد يف عامل التقنية ، لوفة شغ
 د ...وأستمتع بكتابة النثر واملقاالت املوضوعية أحب العمل بنظام وترتيب يف مجيع األمور ، وااللتزام باملواعي

 


