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  بجده  زعبد العزي التخصص للدرجة العلمية األولى / جغرافيا )بكالوريوس( جامعة الملك 

Specialization First degree / Geography (Bachelor) King Abdulaziz University in 

Jeddah 

ة  دقيق / موهبة وإبداع )ماجستير( جامع  خاصة تخصصالتخصص للدرجة العلمية الثانية / تخصص عام / تربية 

 عمان –األردن  - كلية األميرة عالية – البلقاء التطبيقية 

 Specialization for the second degree / General specialization / Special 

Education Specialization / Fine Arts / Creative (Master) Balqa Applied 

University - Jordan - Amman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even if you are on 
the right track, it 

will exceed you all 
... if you stopped 
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النفسي والتربوي في مدارس تعليم الكبيرات بمنطقة تبوك المرحلة   لقاءات اإلرشادرئيسة    :2007 •

 . الثانوية(-)المتوسطة

مديرة2009-  2008 • المكتبات    :  شؤون  عمادة  لوكيلة  الخاص  تبوك  –المكتب  فرع –جامعة 

 المهرجان. 

 طالبات.–كلية المجتمع  -مديرة إدارة المكتبة المركزية بجامعة تبوك :2009 •

 طالبات. –كلية المجتمع  –جامعة تبوك –مديرة إدارة شؤون الطالبات بالنيابة  :2011 •

كلية -مشرفة على األنشطة الطالبية والحفل الختامي للتخريج طالبات جامعة تبوك   :2011-2012 •

 الدفعة الثالثة.–المجتمع 

 كلية المجتمع.-رئاسة برنامج التشغيل الذاتي للطالبات جامعة تبوك : تولي2012 •

جامعة طيبة –للمكتبة المركزية لعمادة شؤون المكتبات  )الكترونيٍا(  العمل كمفهرسه    :2014-  2013 •

 طالبات. –

 جامعة طيبة–اإلشراف على برنامج التواصل االجتماعي )تويتر( لعمادة المكتبات  2014 •

 جامعة طيبة. –وحدة التدريب وتنمية المواهب بمركز الموهبة واإلبداع والتميز  : رئيسة2015 •

والبرا  :2015 • الدورات  والتميز إلعداد  واإلبداع  الموهبة  مركز  معتمدة من  التدريبية  مدربة  – مج 

 جامعة طيبة

 .(ToTمدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ) :2016- 2015 •

 -(من القيادات اإلدارية )عمانILMمدربة معتمدة الختبارات الذكاء وبرنامج تنمية وتطوير )  :2013 •

 األردن(

 السعودية.   –ينة المنورة المد –مدربة معتمدة من معهد ألمعلم للتدريب واالستشارات  :2015 •

 تبوك. –العمل كمتطوعة في النادي األدبي الثقافي  :2012 •

جامعة   –مركز الموهبة واالبداع والتميز  – رئيسة وحدة التدريب وتنمية المواهب  :2013-2014 •

 طيبة

 جامعة طيبة  –واالبداع والتميز مدير مركز الموهبة  : نائبة2015-2017 •

وكالة الجامعة لألعمال واالبداع المعرفي بجامعة    – مديرة مركز الموهبة واالبداع والتميز    2018 •

 طيبة 

 جامعة طيبة  –الموارد البشرية بوادي طيبة  : مديرة2019-2020 •

 طيبة جامعة  –نادي االبتكار بعمادة شؤون الطالب رفة مش :2020 •

 المدينة المنورة   –رئيسة مجلس إدارة جمعية وتين الخير للتنمية األسرية بمحافظة الحناكية  :  2020 •

 

 

 

 

 

 



 

 

ضمن قطاع وزارة   النفس،علم  الجغرافيا، لمادة: التعليمية لمدة خمسة سنوات  : الممارسة2008- 2003

 في المملكة العربية السعودية.  التربية والتعليم

 الذات(تطوير  تدريب، تربية، )حاسب، لغة،ساعة تدريبية في مجاالت مختلفة 100حضور أكثر من 

 السعودية.-جامعة تبوك االبتكارية(دورة )اإلبداع والتفكير  -1

 . السعودية–جامعة تبوك  نجاحي(دورة )ثقتي سر  - -2

 )باللغة االنجليزية( 2007مايكروسوفت أوفيس دوره الستكمال التدريب على  -3

 السعودية.-دورة )برنامج الببليوجرافيا( معهد اإلدارة العامة الرياض  -4

 بالرياض.اإلدارة العامة  الرقمية( معهددورة )برنامج بناء المكتبات  - -5

 السعودية. -معهد اإلدارة العامة الرياض اإلعارة( )برنامجدورة  - -6

 السعودية. -الرياض–معهد اإلدارة العامة  واالستخالص(التكشيف  )برنامجدورة  - -7

  األول الناديالمستوى  الصحفية(األخبار والتغطيات  )كتابةدورة مهارات التحرير الصحفي  - -8

 السعودية(-جامعة تبوك  -الثقافي 

             المستوى الثاني             الصحفية(التحقيقات  )كتابةدورة مهارات التحرير الصحفي  - -9

 السعودية( -جامعة تبوك-النادي الثقافي 

دورة )مهارات بناء القدرات وتأهيل الصف الثاني من القيادات اإلدارية( الشركة العالمية   -10

 السعودية.-واإلدارية. للتنمية البشرية 

 -الجهة /اللجنة الثقافية   الجسد(الشخصيات بلغة  تحضير)بعنوان دورة اللجنة الثقافية  - -11

 السعودية.-رياض ال

( من القيادة  ILM)معهد  –المدرب الخبير في تنفيذ اختبار الذكاء برنامج تنمية وتطوير  -12

 األردن(–اإلدارية )عمان 

 المدينة المنورة–مشرفه على مسار االبتكار للطالبات في المؤتمر العلمي السابع بجامعة طيبه  -13

 عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة  الوظيفي(دورة )مفاتيح النجاح  -14

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية  الفكرية(برنامج )تأهيل مشغلي مراكز دعم الملكية  -15

المدينة  -طيبة جامعة  –عمادة التطوير الجامعي  المخاطر( )إدارةورشة تدريبية بعنوان  -16

 المنورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عضو في المجلس الوطني للمدربين والخبراء المعتمدين. -1

2- Member of the National Council of Trainers and Accredited 

Experts . 

 والجودة.عضو في المجلس الوطني لتنمية الموارد البشرية  -3

4- Member of the National Council for the Development of Human 

Resources and Quality3 

 عضو في المجلس الوطني لتنمية مهارات التفكير. -5

Member of the National Council for the Development of Think in Skills      

عضو مشارك في مشروع الرائدة للتدريب واالستشارات التربوية واالدارية بالجمعية االلكترونية  -6

 للتنمية البشرية.

7- Participated in the pilot project for training and educational and 

administrative consultations at the Electronic Society for 

Human Development 

 عضو في جمعية الملك خالد الخيرية بتبوك  -8

Member of the King Khalid Charity Association in Tabuk                 

 عضو في جمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية بالمدينة المنورة  -9

10- Member of Taiba Women Association for Social Development 

in Madinah 

 المجتمع. مشاركه في لجنة اإلشراف على محور االبتكار والمشاريع الصغيرة وخدمة وعضو  -11

12- Member of the Supervisory Committee for Innovation, 

Microenterprise and Community Service 

 امعة تبوك.ج–عضو مشارك في لجان االختبارات والمراقبة لطالبات كلية المجتمع  -13

Associate member of the committees for testing and control of students  

of the community college - Tabuk University 

المكتبات    المشاركة في  -14 الفهرسة المكتبية في عمادة شؤون    - جامعة طيبة    -العمل على نظام 

 السعودية.

جامعة    –بعنوان )لغة الجسد( بعمادة شؤون المكتبات حي السالم    تنظيم برنامج المشاركة في   -15

 السعودية–طيبة 

 طيبة.جامعة –والتطوير  واإلجراءات للجودة المشاركة في مشروع إعداد دليل السياسات  -16

 المشاركة في تنظيم برنامج تعريفي )للكشف عن الموهوبين والمبدعين وتنمية مهاراتهم(. -17

م -18 معرض  تنظيم  في  السابع  المشاركة  العلمي  بالمؤتمر  االبتكار  طيبة–سار  المدينة -جامعة 

 المنورة.

وخدمة   -19 الصغيرة  والمشروعات  العلمية  االبتكارات  لمحور  تعريفي  لقاء  إعداد  في  المشاركة 

 المدينة المنورة. -جامعة طيبة-المجتمع



رعاً وتحمي  المشاركة مع وحدة الملكية الفكرية بتنظيم ملتقى بعنوان )كيف تكون مبتكراً ومخت -20

 جامعة طيبة-حقوق الملكية الفكرية( وكالة الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي

العالمي لإلرشاد لريادة األعمال -21 وكالة   -المشاركة مع مركز ريادة األعمال في فعالية األسبوع 

 طيبة. جامعة –الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي 

ا مدرك( التابع لمؤسسة إنجاز السعودية لطالبات المشاركة في اإلشراف والتنسيق لبرنامج )أن -22

 المنورة.المدينة  –جامعة طيبة 

العريضة لمركز الموهبة واالبداع   -23 القوة والضعف والخطوط  المشاركة بوضع تقرير عن نقاط 

 جامعة طيبة–والتميز 

المشاركة بوضع اقتراحات عن برنامج رؤية عن متطلبات تفعيل مساهمة الجامعة لجهد وبناء   -24

 فكر )صنع في السعودية( 

المشاركة بوضع اقتراحات عن برنامج تعزيز دور المرأة في السعودية لتنمية المجتمع في ضوء   -25

 ((2030رؤية المملكة  

 المدينة المنورة.   –( جامعة طيبة  2030المشاركة في ورشة عمل )خطة الجامعة للتحول الوطني   -26

–ادارة الموهوبات  –يجي للموهبة واإلبداع  المشاركة في تنفيذ فعاليات االسبوع الوطني والخل -27

 هـ 1438الدراسي  المنورة للعامالمدينة 

اإلذاعي   -28 االثير  عبر  واالعالم  الثقافة  وزارة  مع  والتعاون  بنشرالمشاركة  ثقافة    والتلفزيوني 

 التلفزيونية.  اللقاءاتبداع في المجتمع عن طريق الموهبة واإل

المعاهدالتعاون   -29 تدريبية    مع  لعرض دورات  العربي  الخليج  لدول  تدريب التدريبية  في    تختص 

 الموهبة واإلبداع.  خاصة فيالمدربين وبرامج 

السعودية. -مشارك متعاون بعرض دورات تدريبية لدار الرعاية واأليتام بمنطقة المدينة المنورة   -30

 السعودية.–يم وزارة التربية والتعل الذاتي معالمشاركة بتبادل الخبرات والتطوير 

 السعودية. -المشاركة بوضع تصور مقترح لرعاية الطلبة الموهوبين في التعليم العالي -31

–ادارة التعليم    - إدارة الموهوبات  التميز(المشاركة في تنسيق وتنظيم فعالية )أبنائنا وصناعات   -32

 منطقة المدينة المنورة

لعرض اختراعات وابتكارات فتيات تبني إقامة معرض ومسابقة بعنوان )ابتكاري يحقق أحالمي(   -33

وذلك بالتعاون مع جمعية طيبة كراعي رسمي  منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها وضواحيها  

 . المدينة المنورة –وداعم 

 عضو في لجنة نبراس )اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات( -34

الخليجي   -35 الموهبة  )أسبوع  برنامج  تفعيل  في  الموهبة    (2018المشاركة  إلدارة بمركز  التابع 

 التعليم بمنطقة المدينة المنورة 

بإدارة االبتكار وريادة    األولى(المشاركة في التنسيق والتنظيم في برنامج )مسابقة خطة العمل   -36

 اإلعمال بجامعة طيبة 

بإدارة االبتكار وريادة    األولى(اإلشراف على ورش العمل التدريبية لبرنامج )مسابقة خطة العمل   -37

 طيبة  بجامعة اإلعمال

المدينة النبوية الجهة/ بيت الخبرة   الريادية( فيالمشاركة في إنجاح برنامج )صناعة الشركات   -38

 السعودي بجامعة طيبة

المشاركة في لجنة التحكيم في برنامج )صناعة الشركات الريادية( واإلعالن عن المشروع الفائز   -39

 في البرنامج

 

 



 

 

 

العلمي   -1 الخامسالمؤتمر  المكتبات    والعربي  المهني والتربوي واألخالقي ألخصائي  بعنوان )اإلعداد 

جمهورية مصر   -الشركة العربية المتحدة للتدريب واالستشارات اإلدارية –ومراكز    الوطن في الوطن العربي

 العربية.

 السعودية. -جامعة طيبة  –للبحث العلمي  العلمي السابعالمؤتمر  -2

 المتحدة.اإلمارات العربية -الشارقة–لموهبة واإلبداع المؤتمر العلمي الدولي ل -3

( 2030)   المملكة  المؤتمر العلمي عن تعزيز دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع في ضوء رؤية   -4

 جامعة الجوف-

للعام  منطقة المدينة المنورة  –إدارة الموهوبات  –اللقاء لألسبوع الوطني والخليجي للموهبة واإلبداع   -5

 هـ1438الدراسي 

 فعالية الملتقى النسائي التاسع للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" والمقام فيحضور   -6

 منطقة المدينة المنورة.  جامعة طيبة ـ

 

 

 

 

 

 

 

وابتكارات فتيات  إطالق مبادرة بعنوان )ابتكاري يحقق أحالمي( بتنظيم مسابقة وعروض الختراعات  -1

 السعودية. –منطقة المدينة المنورة 

ألطفال والفتيات بمراكز دار الحتضان ورعاية ا  منتجه(أجل واحة إبداعية    )منإطالق مبادرة بعنوان   -2

 المنورة.منطقة المدينة  الفتيات ـ

 

 

 

 

 



 

 

 السعودية. -المدينة المنورة –دورة بعنوان )لتنمية موهبتي( وتفعيلها بجامعة طيبة  إعداد وتقديم -1

وتقديم -2 بفروعها  إعداد  وتفعيلها  طيبة  بجامعة  اإلبداعية(  األفكار  توليد  )فن  بعنوان  المدينة   -دورة 

 السعودية. -المنورة 

وتقديم -3 للتدريب    إعداد  المعلم  بمعهد  اإلبداعية(  األفكار  توليد  )فن  بعنوان   -واالستشارات  دورة 

 السعودية.

وتقديم -4 الموهوبين(    إعداد  رعاية  )دبلوم  بعنوان  )لمدورة  للتدريب 5دة  المعلم  بمعهد  أيام   )

 المدينة المنورة -واالستشارات

 

 -)دبلوم رعاية الموهوبين والمبدعين( لكلية علوم األسرة بجامعة طيبة  وتقديم برنامج بعنوان  عرض -5

 المنورة.المدينة 

المدينة  -جامعة طيبة- ع  دورة بعنوان )إبداع مسار االبتكار( خاصه بالمؤتمر العلمي الساب  إعداد وتقديم          -6

 السعودية. -المنورة

وتقديم -7 العلمية(    إعداد  األفكار  )رعاية  بعنوان  بالمؤتمردورة  السابع  خاصه  طيبة  -العلمي  -جامعة 

 السعودية.-لمدينة المنورةا

- ةجامعة طيب  -العلمي السابع  خاصه بالمؤتمردورة بعنوان )االختراع "مفهوم ومهارات"(    إعداد وتقديم       -8

 السعودية.-لمدينة المنورةا

المدينة -جامعة طيبة  -العلمي السابع  خاصه بالمؤتمردورة بعنوان )قواعد التفكير المنظم(    إعداد وتقديم       -9

 السعودية. -المنورة

جامعة    -دورة بعنوان )كيف تدرب نفسك على تعلم العادات اإليجابية( كلية علوم األسرة    إعداد وتقديم        10

 المدينة المنورة - طيبة

 المدينة المنورة –جامعة طيبة -دورة بعنوان )منهجية التغيير والتطوير( كلية المجتمع  إعداد وتقديم        -11

 المنورة.المدينة –جامعة طيبة  –دورة بعنوان )فن صناعة القائد( كلية المجتمع  إعداد وتقديم      -12

 المدينة المنورة –جامعة طيبة  –األفكار العلمية( كلية التمريض  دورة بعنوان )رعاية إعداد وتقديم     -13

الكفاءة االستيعا  إعداد وتقديم -14 العقلية في زيادة  )الطرق  التحضيرية  دورة بعنوان  السنة  جامعة  بية( كلية 

 المدينة المنورة.-طيبة

 أكاديمية تطوير الذات-دورة بعنوان )اكتشاف الموهوبين في األسرة( الجهة  إعداد وتقديم -15

 

إدارة   -كيف نفجر اإلبداع في أبنائنا( لألمهات وأولياء األمور الجهة)بعنوان  دورة    إعداد وتقديم -16

 .واإلبداع(التعليم لمنطقة المدينة المنورة )األسبوع الخليجي للموهبة 



المدارس لجميع المراحل بتعليم   تاالبتكار( لطالبان )إبداع مسار  عمل دورة بعنواإعداد وتقديم   -17

 (.األسبوع الخليجي للموهبةمنطقة المدينة المنورة )

لمشرفات ومنسقات برامج الموهبة واإلبداع    القائد(صناعة    )فنعمل دورة بعنوان إعداد وتقديم   -18

 (. في إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة )األسبوع الخليجي للموهبة واإلبداع

إعداد وتقديم ورشة عمل بعنوان )مهارات التسويق والمبيعات وادارة تخطيط المستهدفات مع  -19
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مدارس النبات –إعداد وتقديم ورشة عمل بعنوان )إبداعك بإدارة عقلك( إدارة الموهوبين بنات   -35
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 الرياض. -والمهني بالتعاون مع الموارد البشرية 
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 المهارات التقنية  •

 االنجليزية( . العربية،إجادة استخدام الحاسب اآللي باللغتين )

 مايكروسوفت اوفيس  

 باوربوينت 

 مايكروسوفت أكسل 

 شبكة الويب والمهارات االجتماعية 

 تحليل البيانات  

 إعداد التقارير اإلحصائية 

 إدارة المشاريع 

 الكتابة الفنية واألدبية تصميم قوالب الجرافيك  

 التصميم الجرافيك  

 الذكاء االصطناعي  

 الشخصية:المهارات  •

 العمل.تحمل ضغط 

 للتعلم.الجدية في العمل والقابلية 

 اآلخرين.إجادة التعامل مع 

 حسن التصرف 

 العمل. القضاء على مشكالت 

 تطوير األفراد وتحفيزهم. 

 اإللمام بالعالقات اإلنسانية وعالقات العمل.

 اإللمام بالقوانين المنظمة للعمل.

 اكتشاف األخطاء وتقبل النقد البناء.

 العاجلة. اتخاذ القرارات الدقيقة في المواقف 

 النفس.الثقة في 

 . والتهورتجنب االندفاع 

 العملتحسين بيئة 

 سعة الصدر ومواجهة المواقف الصعبة.


