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التحصيل العلمي:


بكالوريوس اإلدارة العامة .



دبلوم إدارة األعمال .



دبلوم الحاسب اآللي .



دورة كيف تحقق أهدافك – جامعة نجران

دورات تدريبية وورش عمل :


دورة مبدعة  ,قيادية بأفكاري وانجازاتي – الغرفة التجارية الصناعية بنجران .



دورة صناعة الذات وبناء الشخصية القيادية  -الغرفة التجارية الصناعية بنجران .




دورة تنمية مواهبك األدبية – نادي نجران األدبي الثقافي.

دورة إنجازي اليوم ..قمتي غدا _ بيوم المرأة العالمي  -الغرفة التجارية الصناعية بنجران .



ورشة عمل (نظام العمل الجديد) _ الغرفة التجارية الصناعية بنجران .



ورشة عمل (إدارة المواهب المؤسسية في الجهات الحكومية والخاصة )_ الغرفة التجارية الصناعية

بنجران .

خبرات عملية:


مدير مكتب وكلية الكلية والعمادة(.كلية المجتمع _جامعة نجران ) .



مشرف موظفات األمن والسالمة والصيانة والتشغيل (.كلية المجتمع _جامعة نجران ) .



مشرف شركة الخليج( .كلية المجتمع _جامعة نجران ) .




مشرف شركة خبراء التربية (.كلية المجتمع _جامعة نجران ) .

مسؤولة العالقات العامة واإلعالم لفرع جمعية جسد الخيرية بالمنطقة الجنوبية .



عضو بالجمعية السعودية للتعقيم والتطهير و مكافحة العدوى .



دبلوم حاسب آلي (برمجة)

الحاسوب:



دورة كامبردج لمدة  6أشهر

فوتوشوب/دروب بوكس/برمجة/شبكات/واستديو بث تلفزيوني .



مهارة التعامل مع برامج األوفس (االكسل ,االكسس,البوربوينت)



إجادة استخدام الحاسب اآللي واالنترنت والطباعة
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اللغات:


اللغة األم اللغة العربية .



اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة,اللغة العربية تحدثا وكتابة .



القدرة على استيعاب أي مهام عمل في تخصصات عديدة.



القدرة على االبتكار والتطوير في الكثير من النظم.

خبرات ومهارات:



القدرة على تحمل ضغوط العمل .

سرعة االندماج في بيئة العمل وتحمل المسؤولية .



اإلبداع واالبتكار في مجاله.



القدرة على تجنب المشاكل




القدرة على الربط واستثمار الذات واإلمكانيات مع متطلبات العمل .

خدمة المجتمع بما يعود علينا من فائدة .

شهادات وجوائز :


شهادة شكر وتقدير للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمرأة .



شهادة شكر وتقدير للمشاركة بالمنتدى االستثماري الثاني بنجران .



شهادة شكر وتقدير من جمعية رفقاء األيتام .




شهادة شكر وتقدير من عميد كلية المجتمع بنجران.

شهادة شكر وتقدير من عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران .



شهادة شكر وتقدير من نائب مدير عام مستشفى الظافر.



شهادة شكر وتقدير من شركة خبراء التربية .
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