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 السيرة الذاتية 
 

 الجنسـية / ســـعـوديــة                    خالد يحي ســـالمــه ابتسام د./ االسم

 مشارك ال اإلدارة والتخطيط التربويأستاذ 

 : لحالىاالعمل 

 -: العمل الى باإلضافة عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة واصول التربية

 :من ممارسة للتدريب   مدربه معتمدة 

 م. 14/4/2005بتاريخ  HRD Academy UKارد البشرية ومالير بريطانية لتطومية الاألكادي •

 هـ1428/ 09/07وتاريخ  9241/214بال رقمالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  •

 09No.09214 15/1/20 Regular-)ainer (PCTProfessional Certified Tr المركز العالمي الكندي لالستشارات والتدريب •

 هـ والى تاريخه1435فة الحوار عام للحوار الوطني لنشر ثقا يزلملك عبد العزز امرك •

 م 2016عام  من ALPHA UK TRAINING L.L.Cمدربه دولية لتدريب المدربيين باعتماد  •

  المؤهالت العلمية : 

 هـ جامعة الملك عبد العزيز بجدة1406بكالوريوس إدارة واقتصاد تخصص إدارة عامة عام / 

 هـ جامعة أم القرى مكة المكرمة1416ي عام وبترة وتخطيط ر إ داراجستيـم 

 كلية التربية للبنات هـ 1424إدارة وتخطيط تربوي عام  تخصص دكتوراه 

 ية السابقة الخبرات العمل

 هـ   3/9/1431هـ الي 7/1431/ 14بجدة من  مشرفة قسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكليات البنات 

 هـ9/1432/ 6نهاية الى  هـ4/9/1431د الشمالية من ودلحتسجيل في جامعة اول والوكيلة لعمادة القب 

 هـ6/9/1432-1431/ 18/12وكيلة عمادة اإلسكان الطالبي شطر الطالبات بجامعة الحدود الشمالية من   

 هـ 1/7/1433نهاية  هـ الى7/9/1432حدود الشمالية من  وكيلة الكلية الجامعية بطريف فرع جامعة ال 

 هـ2/1441/ 1هـ الى 2/7/1433الية من  بطريف فرع جامعة الحدود الشم تابنب لللعلوم واآلداكلية اعميدة  

 هـ 1/2/1441هـ الى 10/3/1440/ق في  128/40/1وكيلة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في محافظة طريف بموجب القرار اإلداري رقم  

 الدورات التدريبية: 

 ساعة.  84  م.14/4/2005م _    2005/ 4/ 2 من HRD Academy UKية لتطوير الموارد البشر  ةنياديمية البريطاكاألمن  المدربين معتمدةدورة تدريب  .1

    HRD Academy UKلتطوير الموارد البشرية  األكاديمية البريطانيةبرنامج فن القيادة من   .2

 م 3/8/2005بتاريخ  يكياألمر البرودمعتمدة من  أربعة أيامدة لم اآلخرين علىدورة فن اإللقاء والتأثير   .3

 م. 2/2006/ 9 إلى 4/2/2006القادة بالقاهرة من  إعداد( ساعة من مركز 30) أيامالجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية لمدة ستة تطبيق مفاهيم دورة   .4

 ياض هـ بوكالة كليات البنات بالر13/4/1427-8/4من   امأيستة  اإلبداعي لمدةدورة تنمية مهارات التفكير  .5

فورد  .6 التفكيرنتي  ة مدرب معتمد  بتاريخ    مية مهارات  أسابيع  تدريبية75  هـ بمعدل19/6/1427لمدة ثالثة  للعلوم والتكنولوجيامن    ساعة  اتحاد   مركز جدة  عضو 

 A.S.T.C العالميةالمراكز العلمية 
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هـ بوكالة كليات 24/3/1428-19/3لمدة ستة أيام من    يعادبرات التفكير اإلية مهادورة إعداد المدربات وتقنيات التدريب ألعضاء الهيئة التعليمية بكليات البنات لتنم .7

 البنات بالرياض 

   mind Managementشركة    معتمدة من  هـ2/11/1428-29/10من  أياملمدة ثالثة   التفكير( بوصلة)التفكير  هيرمان فيمقياس ب مدردورة  .8

المهني   •  هـ15/1/1429-10 نم ساعة  (30) أيامة ستة دورة تدريب المدرب المحترف المستوى الذهبي لمد .9 الفني والتدريب  للتعليم  العامة  المؤسسة  ل با معتمد من 

 . البشرية والتدريب واالستشارات القانونية المصري للتنميةهـ. بالتعاون مع المركز الوطني 09/07/1428وتاريخ  214/ 2419رقم

 م  20/2/2008ة الهالل األحمر السعودي في عافات األولية بجمعيسإلا ئلمبادمير نايف األامج برن دورة مدربة معتمدة في اإلسعافات األولية  .10

 معتمدة من المركز العالمي الكندي لالستشارات والتدريب  2009/ 27/1-26/1التغيير الوظيفي  إدارةدورة   .11

 – Preparation of Training Packages بيرد تلي لالستشارات واالكند م معتمدة من المركز العالمي2/2/2009-31/1دورة أخصائي أعداد الحقائب التدريبية   .12

PTP" Course 

 المؤسسة العامة للتدريب المهني  باعتماد أيامهـ لمدة ثالثة 1/12/1430-28/11الكورت ج دورة مساعد مدرب لبرنام .13

 هـ 29/3/1431دورة هندسة التفكير باستخدام برنامج كورت بتاريخ   .14

 هـ 1431/  4/ 11 خيرال االفتراضية بت الفصو  دورة إنشاء وإدارة .15

 هـ بدبي1432/ 5/ 9-5دورة استراتيجيات التدريس بالتعليم العالي بتاريخ  .16

 هـ24/8/1432-19خمسة ايام بالرياض  لمدة   DCA التخطيط االستراتيجي بمنهجية  خبير دورة  .17

 هـ1433ياض خمسة ايام بالر لمدة DCA دورة استشاري التخطيط االستراتيجي بمنهجية   .18

 م 2012/ 10/8-18/6/2012من  SNT International College من ENGLISHدورة   .19

 هـ 17/11/1433-15للخطة االستراتيجية لجامعة الحدود الشمالية بالرياض  االوليورشة العمل المشاركة ب  .20

 هـ 12/3/1434-8دورة ادارة التغيير واالداء االستراتيجي في المؤسسات الحكومية لمدة خمسة بدبي  .21

ادارة    LMI ، Leadership Management International  من  Effective Personal Productivity  دورة  .22 /  12/2-12/2012/ 25الدولية  القيادة  منظمة 

 م 2013

 Effective Personal Leadership   منLMI, Leadership Management International  م 2013/  28/5-24/4/2013منظمة ادارة القيادة الدولية 

23.  
-5/11/2013الدولية  دارة القيادة  منظمة ا  LMI ، Leadership Management International  من  Effective MOTIVATIONAL Leadershipدورة   .24

   م2014/ 12/1

 عشرون ساعة  م  1/2014/ 22-19دورة الخطيط االداري ومتابعة التنفيذ تقييم االداء لمدة اربعة ايام بدبي من   .25

بجامعة الحدود تطوير التعليم الجامعي  بأشراف عمادة    عشر ساعة تدريبية  هـ ثمانية5/4/1435-3انية والتربوية من  نساال  موعلفي ال  األكاديمي  البحث  دورة منهجية  .26

 الشمالية 

/  12/5-7/4/2014الدولية  منظمة ادارة القيادة    LMI ، Leadership Management International  من  Effective STRATEGIC Leadershipدورة   .27

 م 2014

 بجامعة الحدود الشمالية تعليم الجامعي هـ باشراف عمادة تطوير ال22/6/1435يجيات التعلم النشط لمدة يومان بتاريخ راتتساة دور  .28

  م بدولة االمارات العربية  1/4/2015-29/3دورة االدارة االستراتيجية والقيادة في التعليم العالي لمدة اربعة ايام من   .29
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 جامعة الحدود الشماليةبعمادة تطوير التعليم الجامعي  بإشراف هـ15/1/1437-13لمدة ثالثة ايام من  ية بي رتدب الاعداد الحقائصميم ودورة ت .30

 لشماليةحدود ابجامعة العمادة تطوير التعليم الجامعي  بإشرافم 29/5/1437-28 يومان مندورة البحوث العلمية المبنية على المقابلة من االعداد الى النشر لمدة  .31

 28-24من    MASTER TRAINER PROGRAMMEمد لتدريب المدربين معتال بردلمدورة ا   .32

   ALPHA UK TRAINING L.L.Cم 4/2016/ .33

 هـ بإشراف المركز الوطني للتعليم االلكتروني 5/1438/ 26-25دورة رخصة المعرفة لشبكة الموارد السعودية " شمس" لمدة يومان   .34

 ني للتعليم االلكتروني هـ بإشراف المركز الوط24/7/1438-23 ة الموارد السعودية " شمس" لمدة يومانشبكل ةوحالتعليمية المفت لموارددورة القيادة في ا  .35

 الحدودبجامعة  عمادة تطوير التعليم الجامعي    بإشراف  هـ30/7/1438-26( ساعة  25)المدرب المايسترو( لمدة خمسة ايام بمعدل    )مهاراتدورة تدريب المدربين   .36

 الشمالية 

والحصول على عضوية عضو معتمد    هـ25/8/1438-24/6ترة من( ساعة تدريبية خالل الف20الثاني لرخصة المعرفة بال حدود "رابح" لمدة )  ىستوملاز  اجتيا  .37

 االلكتروني. بإشراف المركز الوطني للتعليم 

 المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني  مادتعاب عشر ساعة تدريبيهخمسة  بمعدل 19/1/1440-17/1 األداء بتاريخدورة مهارات بناء مؤشرات قياس   .38

 ض بالرياهـ 13/2/1440-12داء الوظيفي وصياغة األهداف الذكية لمدة يومان والمقامة بالرياض خالل الفترة من  حضور ورشة عمل إدارة األ  .39

 يم والتدريب بالرياض ية باعتماد هيئة تقويم التعلساعة تدريب 24دل  م بمع2020/ 2/12م الى 29/11/2020ضور دورة ممارس جودة التدريب من ح .40

 باعتماد هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض ة ساعة تدريبي 45م بمعدل 25/3/2021م الى 2012/ 14/3اخصائي تقويم مدرسي من  دورة حضور .41

 المهام األخرى :

  .السعودية لإلدارة الجمعية فيعاملة  عضوه •

 حتي تاريخه   م 2005/ 2/4من  اعتبارا   HRD Academy UKالموارد البشرية  ريطانية لتطويرالب ةيه معتمدة في األكاديمعضو •

ع  • لجان  في  فاعلة  الجلديدة  عضوه  التعاقدات  واسنة  لتعاقد  للجامعةخارجية  التدريس  هيئة  اعضاء  الشمالية  تقطاب  وتونس    الحدود  واالدن  مصر  والجزائر من 

 هـ1/2/1441الى نهاية  والسودان

 .هـ1/2/1441 نهاية  الى الشماليةبجامعة الحدود بكلية العلوم واالداب بطريف  للطالبات رعيةالف  لجنة التأديب ةسيرئ •

   هـ1421نهاية الى  هـ1431عام   وطريف من برقحالي يرات والتحصختبار القد لجنة ارئيسة  •

   . 1439هـ ، 1437 هـ،  1434عام بالكلية  المعيدات والمحاضراترئيسة لجنة اختيار  •

 .  طريفم واالداب باسية بكلية العلوط الدررئيسة لجنة تطوير البرامج والخط  بطريف،  واآلداببكلية العلوم مي لتطبيق الجودة عتماد األكادياال نةجلرئيسة  •

 1439  هـ1438،  هـ1436المقابالت الشخصية للوظائف االدارية والفنية بطريف رئيسة لجنة  •

 ـ ه9/2/1440/ق في 72/40/1معة الحدود الشمالية بموجب القرار رقة بجامسيللنظم والخطط الدرا  عضوة في الجنة الدائمة •

 هـ 9/2/1440/ق في 69/40/1ة بموجب القرار رقمود الشمالية الحدبجامع للتعاقدعضوة في الجنة الدائمة  •

 هـ 9/2/1440/ق في 71/40/1عضوة في الجنة الدائمة للقبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية بموجب القرار رقم •

 



 4 

 

 االنتاج البحثي   -1
 قائمة األبحاث  -

 وعاء النشر  عنوان البحث  م
نوع  

 النشر

سنة 

 النشر

نوع  

 النشر

1 

Some countries experience in teacher 

professional development:  how to 

benefiting from them according to 

the vision of Saudi Arabia 2030 

                                                       

ages.php?page=35//www.eimj.org/phttps: 

fessional_devehttps://www.eimj.org/uplode/images/photo/Some_countries_experience_in_teacher_pro

lopment..pdf 

 

نشورم  مفرد  2020 
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أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري من  

بكلية العلوم   ضوات هيئة التدريسظر عوجهة ن 

 للبنات في طريف  واألدب

 جامعة الحدود الشمالية  مال للعلوم اإلنسانيةمجلة الش

 المجلد الخامس العدد األول لمملكة العربية السعوديةا
Journals/Humanities_Sociology/Pagehttps://www.nbu.edu.sa/AR/North_Scientific_

aspxs/default. 

 مفرد  2020 منشور

3 
تصور مقترح لتطوير برنامج إعداد المعلم في  

 2030المملكة العربية السعودية   يةضوء رؤ

s://event.kku.edu.sa/ssatedu/ar/node/36http 
الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" بإشراف   مستقبلالمعلم متطلبات التنمية وطموح الركة في مؤتمر مشا

 م( بفندق قصر ابها 2019/  12/ 5-4هـ( الموافق )1441/ 4/ 8-7)  الفترةخالل قام لموا  جامعة الملك خالد،

 
 

نشورم  مفرد  2019 

4 

The Relationship Between 

Organizational Culture and 

Administrative Creativity in 

Universities 

- European Scientific Journal February 2018 edition Vol.14, No.4 ISSN: 

1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 
Doi: 10.19044/esj.2018.v14n4p146 

URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2018.v14n4p146 
 

 مفرد  2018 منشور

5 

ني  لميداتفعيل مديرات الروضات للتدريب ا واقع 

لطالبات قسم رياض االطفال بكلية العلوم واآلداب  

ف ري للبنات في محافظة ط  

يادات  والقمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

اقعية وطموحات مستقبلي والمنعقد  بنها بجمهورية مصر العربية التدريب االبداعي رؤى و بجامعة

 م 15/3/2018يس يوم الخم

 مفرد  2018 منشور

6 

علوم  ال معوقات ممارسة االنشطة الطالبية في كلية 

واآلداب في طريف جامعة الحدود الشمالية من  

 وجهة نظر الطالبات 
 مفرد  2018 منشور 2018العدد الحادي عشر ابريل  IJEPSوالنفسية  لوم التربويةللع  المجلة الدولية 

  للحصول على درجة الماجستير كمناقش داخلي تم  مناقشة رسالتين ماجستير 

 ( ية بجامعة جدة) مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى عضوات هيئة التدريس في كلية الترب بكلية التربية للبنات بجدة تيرماجسعلى رسالة اكاديمية مشرفة #  

 

https://www.eimj.org/pages.php?page=35
https://www.eimj.org/uplode/images/photo/Some_countries_experience_in_teacher_professional_development..pdf
https://www.eimj.org/uplode/images/photo/Some_countries_experience_in_teacher_professional_development..pdf
https://www.eimj.org/uplode/images/photo/Some_countries_experience_in_teacher_professional_development..pdf
https://www.eimj.org/uplode/images/photo/Some_countries_experience_in_teacher_professional_development..pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/North_Scientific_Journals/Humanities_Sociology/Pages/default.aspx
https://www.nbu.edu.sa/AR/North_Scientific_Journals/Humanities_Sociology/Pages/default.aspx
https://event.kku.edu.sa/ssatedu/ar/node/36
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 المقدمة  الورش والمحاضرات

ــار .1 ــا  التغيــر اإلالمش ــل إدارة األزمــات مفت ــالملتقىكة بورشــة عم ــابي للمنظمــات ب ــي العمــل اإل يج ــات التطــوير ف ــوان إدارة التغيــر ومتطلب داري الثالــث بعن

  .هـ19/2/1426الذي نظمته الجمعية السعودية لإلدارة  فاعلة(رة  متغياإلداري )نحو إدارة  

 ســـــــــتراتيجيالرابـــــــــع القيـــــــــادة والتفكيـــــــــر اال اإلداريبـــــــــالملتقى اتيجي لمشـــــــــاركة بورشـــــــــة عمـــــــــل مهـــــــــارات القائـــــــــد اإلســـــــــترا .2

 الشرقية.هـ بالمنطقة 1427 / 2/ 22- 20قبل الذي نظمته الجمعية السعودية لإلدارةستمالطريق إلى ال

ــارال .3 ــارة كة مش ــديم محاضــرة مه ــوار ال إدارةبتق ــل دور الح ــي تفعي ــف ف ــامتحضــالوق ــدريس والطالب ــة الت ــين هيئ ــل ب ــي التعام ــر ف ــة، ت لمنس ــات التربي وبات كلي

 لمدة خمسة أيام هـ2/1427/ 29-25ة الجنوبية خالل الفترة من طقنة الملك خالد بأبها بالمكلية خدمة المجتمع وجامع

 هـ1427/ 14/3طقة حائل يوم بمن اللجنة النسائية بالنادي األدبي أنشطةلقيادة اإلبداعية ضمن ات االمشاركة بورشة عمل سم .4

 مدة خمسة أسابيع  ل ـه4/7/1427خ ستقبال بتاريمسار إدارة التدريب الوطني المشترك موظفة االتدريب  المشاركة في  .5

قـــة بالمنط بابهـــافـــي المـــدارس للمـــديرات مســـاعدات معلمـــات طالبـــات  ضـــرلمتحاســـتراتيجيتها االمشـــاركة بتقـــديم محاضـــرات فـــي تفعيـــل ثقافـــة الحـــوار  .6

 دة خمسة أيامهـ لم11/1427/ 1-27/10لجنوبية خالل الفترة من ا

 ميـــز اإلداري مقـــدم إلـــى الملتقـــي اإلداري الخـــامس اإلبـــداع والتميـــز اإلداري الـــذي نظمتـــهلتلداريـــة اإلبداعيـــة الســـبيل المشـــاركة بورشـــة عمـــل القيـــادة اإل .7

 هـ بالرياض.1428/  2/ 9- 7معية السعودية لإلدارةالج

 هـ8/4/1428-4خالل الفترة من بية بجدةاألدالتعليمية بكلية التربية للبنات األقسام لهيئة  داد وتقديم دورة تنمية مهارات التفكير لي إعالمشاركة ف .8

ــاس  .9 ــن قي ــل ع ــة عم ــاركة بورش ــرالمش ــدر إث ــؤلي الت ــادس لس ــى الس ــي الملتق ــدريب ف ــالت ــاريخ يب ف ــاي بت ــومي والخ ــاعين الحك ـــ 18/4/1429-17ي القط ه

 رياض.بالود لية خدمة المجتمع بجامعة اإلمام محمد سعته كالذي أقام

 هـ 26/4/1430ريخ تابملتقي المرأة الخليجية  في ايجابية التفكيرعمل المشاركة بورشة  .10

 تقى القائدة المتعلمة بمركز التدريب التربوي بأبها .ن ملهـ ضم1430/ 10/5تقديم ورشة عمل مهارات القيادة اإلبداعية بتاريخ  .11

 هـ5/1430/   27ائل بفاعلية يوم المهنة األول ح امعةمستقبلي بجرشة عمل ايجابية تفكيري تصنع يم وتقد.20

 1431وعرعر برقحاالشمالية بجامعة الحدود  لعضوات هيئة التدريس األكاديمياد شردورة مهارات اال تقديم-21

 هـ3/6/1433في   وعرعر برفحالية لشماالتخطيط االستراتيجي في المؤسسات االكاديمية بجامعة الحدود ا يمتقد-22

 19/12/1433طريف ب ةس بجامعة الحدود الشماليلعضوات هيئة التدري األكاديميمهارات االرشاد دورة  تقديم-23

 هـ1434مستمر بطريف م الدورة السكرتارية التنفيذية بعمادة خدمة المجتمع والتعلي تقديم-24

 ه 2/5/1434-1ياديات مؤسسات وزارة التعليم العالي ث لقالثال  الملتقىبورشة عمل في  المشاركة-25

 هـ1434م المستمر بطريف ليععمادة خدمة المجتمع والتب المهارات االدارية للمديرةتقديم دورة 26 -

 هـ1434 برفحاءالشمالية  حدودبالنادي االدبي لل مهارات القيادة االداريةدورة  تقديم-27

 هـ 3614فحا ة تطوير التعليم الجامعي بمدينة عرعر ورعمادب تقديم دورة المهارات االدارية-28

 هـ14/6/1440لتربوي بمدينة عرعر بورشة عمل إدارة النزاع في القيادة بتاريخ ا فكتب االشراموالمقام في  في ملتقي القيادات اإلدارية المشاركة-29

 تدريبية المقدمة :ت الالدورا

 منها : وتدريب المدربين   واإلداريمجاالت متنوعة من التدريب التربوي في قدمف العديد من الدورات التدريبية 
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المدربية مهاتنم   ة بأبها، دور  العمل والمواقف الصعبة؟ تواجه ضغوط    ت، كيف األزماإدارة    أساسيات دورة   • للمديرات والمشرفات دورة  ،  ات رات  دورة    ، كوبتب  تنمية المهارات اإلشرافية 

ة،  بجديئة التعليمية بكلية التربية للبنات  التفكير ألعضاء الهتنمية مهارات   ةبتبوك، دور التربوي للمشرفات   خطيط الت بحائل، دورة  سمات القيادة اإلبداعية   ة عمل ورش ،بأبها   الوقت   إدارة مهارة  

  جية التغيير في العمل.منه  دورة  اإليجابي،التفكير    ةالعمل. دورفريق    دارةوإبناء  دورة    الناجحة.لعشر للمربية  ا  ت التربوية، دورة العادافي المؤسسات األكاديمية    االستراتيجيالتخطيط    ةدور

التد االحتياجات  وفق تحديد  التدريب  التنظ  أدارة  ،المتعددةالذكاءات    ريبية،  فيالسلوك  التربوية   يمي  للمشرفة    .المؤسسات  السنوية  العمل  ال  وإثارة التحفيز    التربوية، الخطة  بيئة  في  دافعية 

رة النزاع في  إدا  ة.الشامل الجودة    إدارةمهارة    والتنظيم، يط  . مهارات التخطناقدمهارات التفكير ال   المدرسية،  اإلدارةيادة في  الق  مهارات   المدارس،للمديرات    اإلداريةة المهارات  تنمي  التربوي،

 ALPHA UK TRAINING L.L.Cباعتماد  مدريينال دورة تدريب  األكاديمي،دورة مهارات اإلرشاد  العمل، بيئة 

 : هاتدرسسية مقررات درا
القسم  / لة الدراسيةالمرح المقرر  م  

ية السعودية نظام التعليم في المملكة العرب  1  طالبات التربية الخاصة  

ادارة  ادئمب 2 ي ان ثالمستوى ال  اإلنجليزيةطالبات اللغة    

المستوى الخامس  إسالميةثقافة    سابع متطلب اجباري للطالبات المستوى ال   

ني ة السلوك اإلنساإدار 3 ت المستوى الثالث لطالبا   

عامة  إدارةقسم لبات طا منظمات دولية  4  

العمل  أخالقيات  5 قسم إدارة عامة طالبات    

هارات التعلم الذاتي تنمية م  6  
جامعة العربية المفتوحة بجدة باللطالبات الدبلوم التربوي   

 اإلدارة واإلشراف التربوي  7

مدرسية إدارة  8 ويب م الترالدبلو   

ارة عامة إد 9 ة عامة طالبات قسم إدار   

تصال الفعال مهارات اال 10  
رية طالبات السنة التحضي   

 تنمية مهارات التفكير  11

يم اإلداري التنظ  12  طالبات قسم إدارة عامة  

ل عما إدارة أ 13 كلية المجتمع فسم إدارة اعمال  طالبات    

ة عامة لبات قسم إدارطا التنظيم وأساليب العمل  14  

ات التعامل مع العمالءمهار  15 اعمال  إدارة كلية المجتمع فسم لبات طا   

ونظامه في المملكة العربية السعودية سياسة التعليم  16 توى السابع كلية التربية المس   

وي إدارة وتخطيط ترب 17 كلية التربية  المستوى الثامن    

 :اللغات

 .العربية: اللغة األم بطالقة

 :مهارات اخرى      نية ، متوسطزية: اللغة الثااللغة اإلنجلي-

 Blackboardبرنامج ، بانرمج العامل مع برناسل ...... ، التاك،  powerpointوورد ،  وفتمايكروساتقان برامج   •

 حكومية وخاصة  ة جهات رسمي ةعددي من قدمت ل والتي ت شهادات الشكر والتقدير لدي العديد من الشهادا •
 العنوان : 

 0505692927ال جو 022714879فاكس  21461جدة  2861ص. ب 

Email- Ebtisamk2001@yahoo.com     ،  eb692927@yahoo.com   -  Email           


