
مهارات عالية في التواصل مع اآلخرين، إذ كانت مهاراتي اللغوية  خير
معين لي بالتواصل االفتراضي من خالل شبكة االنترنت، حيث أجد

نفسي أفضل تحفيز من هم حولي و العمل على لفت نظرهم
لجوانبهم اإليجابية و تنمية ثقتهم في أنفسهم بما يحقق أهدافهم و

إخراج ما بداخلهم من طاقة إبداعية متميزة
القراءة التحليلية 

مهارات اإللقاء والخطابة
المراجعة اللغوية للكتب والبحوث العلمية والمنشورات 

الكتابات األدبية والمقاالت الصحفية في المجالت اإللكترونية
 
 

المرونة واإلبداع و اإلنجاز
التعاون مع اآلخرين

 القدرة على حل المشاكل
 اإلدارة والقيادة 

روح المبادرة والمساعدة
إجادة استخدام الحاسب اآللي

القدرة على صناعة المحتوى في شبكات التواصل االجتماعي بما يعكس الهوية
العربية األصيلة للمملكة العربية السعودية

تصاميم االنفوجرافيك
 
 
 

التدقيق اللغوي والتنسيق للبحوث والكتب والمنشورات
مراجعة  األوراق العلمية والبحوث والمقاالت والمنشورات 

كتابة المحتوى في وسائل التواصل االجتماعي أو المواقع اإللكترونية للشركات والمؤسسات بأسلوب لغوي بليغ

تصميم المنشورات واإلعالنات لمواقع التواصل االجتماعي
 تصميم أغلفة الكتب في دور النشر والنوادي االدبية.

العمل على : 

 
 

العمل في تصميم االنفوجرافيك  : 

ماجستير اآلداب في الدراسات األدبية
كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية بجامعة القصيم، بريدة

التخرج بتقدير عام ممتاز، وبمعدل 4.80 من 5

بكالوريوس في اللغة العربية 
كلية التربية بجامعة المجمعة، الزلفي

التخرج بتقدير عام ممتاز، وبنسبة مئوية %92.51 

 

 

طموحة ومنظمة، لدي مهارات وقدرات لغوية عالية، أرى في نفسي القيادة رغم أني لم أمارسها بشكل رسمي، لدي القدرة
ع للمشاركة على العمل بروح الفريق وحل الخالفات، أعّد نفسي متمرسة في إيصال المعلومة المعقدة بصورة يسيرة، أتطل

بمعارفي ومهاراتي في مجال عمل يوفر لي فرصة حقيقية في التقدم المهني.

المهارات 

الخبرات العملية 

Saudi  سعودية 

alllo1@ hotmail.com

0507265461

Saudi Arabia  السعودية

آالء بنت أحمد حمد العراجة
الهدف الوظيفي 

المؤهل العلمي

http://alllo1.blogspot.com/

2020

2013

منذ  2017  حتى اآلن

منذ  2019 حتى اآلن

الدورات التريبية 

الكتابات األكاديمية والنشر في المجالت
العلمية

اإلعالم الرقمي الجديد
 المهارات االحترافية للعالقات العامة

التنمية الذاتية
الحاسب اآللي و برامج األوفيس

حضور العديد من الدورات أونلاين في عده مجاالت
منها

المعرفون
البرفيسور إبراهيم بن علي الدغيري

       أستاذ دكتور بجامعة القصيم ، بريدة ، حي النسيم 
      جوال : 0505175465

 
 

عضو اللجنة االستشارية المهنية لبرامج القسم األكاديمية في جامعة القصيم
منذ     2021  حتى اآلن

http://www.linkedin.com/in/fatimah-alshareef-5755a11a2

