االسم  /وفاء عابد منور الحربي.
1439 /12 /27هـ

التاريخ

الجوال0555660778 :
Wf_abed@hotmail.com
@WfAbed

أوالً :البيانات العامة:
المؤهل
التخصص
سنوات الخدمة
مقر العمل

بكالوريوس تربوي احياء
طالبة ماجستير سياسات تربوية وتقويم
احياء نبات
 23سنه
االبتدائية  92بجدة

مصدره
الوظيفة
اإلدارة /المكتب التابعة له
الحالة االجتماعية

جامعة الملك عبد العزيز
جامعة دار الحكمة بجدة
وكيلة
الوسط
متزوجة

ثانيًا :الخبرات:
م

العمل

1

معلمة  /مرشدة ورائدة نشاط

2

معلمة  /مسؤولة مقصف.

3

4

معلمة
مسؤولة كونترول
رائدة نشاط
مرشدة طالبية
مرشدة صحية
منسقة للجودة
منسقة للسلوك الحضاري
متعاونة في اعمال الوكالة المدرسية،
عضوة ومقررة في العديد من اللجان المدرسية،
ولجان المسابقات ومشاريع النشاط الغير صفي إلدارة
النشاط مكتب تعليم الوسط.
وكيلة في المرحلة االبتدائية بمكتب تعليم الوسط بجدة

جهتـــه

عدد األعوام

العقيق الباحة

عام ونصف

49ب

عام ونصف

92ب

92ب

• المهارات (عملية ــ تقنية ــ أدبية).

 20عام

من14 ..هـ

إلى14..هـ

من
1416هـ
من
1417هـ

إلى
1417هـ
إلى
1419هـ

من
1419هـ

الى 1439هـ

1440/1439هـ

االسم  /وفاء عابد منور الحربي.

ثالثًا :التدريب:
• الدورات الحاصلة عليها:
ئ

اسم الدورات التدريبية
دورة السالمة واإلسعافات األولية
الحلقة التنشيطية لمادة االحياء
دورة ثقافة الحوار واستراتيجيتها
دورة الذكاءات المتعددة مفاهيم وتطبيقات تربوية

مـدتـها
 8ايام
يوم
 ٣ايام
 ٣ايام

تاريخ بداية الدورة
٢٣/١٢/١٤٢٤هـ
٢٣/٣/١٤٢٥هـ.
٢٥/١٢/١٤٢٧هـ
١8/١٢/١٤٢٧هـ

تاريخ نهاية الدورة
١/١/١٤٢٥هـ
٢٣/٣/١٤٢٥هـ.
٢٧/١٢/١٤٢٧هـ
٢٠/١٢/١٤٢٧هـ.

الحلقة التنشيطية (التقنية من اجل علوم مسلية)

يوم

٥/٣/١٤٢٧هـ.

6/٣/١٤٢٧هـ.

ورش العمل الخاصة بتقويم كتب سلسلة الفراشة الدراسية

يومان

١٥/٤/١٤٢٧هـ

١6/٤/١٤٢٧هـ.

برنامج المعلمة القدوة جامعة دار الحكمة

ثالثة شهور
وثالثة ايام
 ٣٠ساعة معتمد
ه
 ٧ايام
يوم

 ١6/١/٤٢٧هـ
 ١٥/٢/٢٠٠6م
٢٧/١/١٤٢٧هـ

١٩/٤/١٤٢٧هـ
١٧/٥/٢٠٠6م.
٣٠/١/١٤٢٧هـ

١8/8/١٤٢٧هـ
١6/١٠/١٣٢٧هـ

٢٥/8/١٤٢٧هـ
١6/١٠/١٣٢٧هـ

الحلقة التنشيطية للنشاط

يومان

٩/٢/١٤٢8هـ

١٠/٢/١٤٢8هـ.

الحلقة التنشيطية (وسائل تقويم مادة العلوم)

 ٣ساعات

٣/٥/١٤٢8هـ

٣/٥/١٤٢8هـ

المشغل التربوي "بناء الفقر االختبارية"
الحلقة التنشيطية للنشاط

 ٤ايام
يوم واحد

 ١٩/8/١٤٢8هـ
٩/١٠/١٤٢8هـ

٢٢/8/ ١٤٢8هـ
٩/١٠/١٤٢8هـ

برنامج "التقويم البنائي المستمر "
حضور فاعليات الدورة التدريبية (برنامج المرشدة الصحية)

 ١٥ساعة
يومان

١8/١٠/١٤٢٩هـ
١٤٣٢هـ.

٢٠/١٠/١٤٢٩هـ
١٤٣٢هـ.

تطبيق ابحاث الدماغ في التدريس

 ٥ايام

 ١٤٣٥/٠١/٢8هـ

 ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ

يومان

٣،٢/٢/١٤٣٤هـ.

٣،٢/٢/١٤٣٤هـ.

البرنامج التدريبي التدريس المتمايز في العلوم المطورة

 ٣ايام

٢٤/٢/١٤٣٤هـ

 ٢6/٢/١٤٣٤هـ.

االستيعاب المفاهيمي في العلوم

 ٥ايام

 ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ

 ١٤٣٥/٠٣/٠8هـ

أسس التعامل واالتجاهات الحديثة في تعليم الكبيرات
خطوات تدريس مادة العلوم باستخدام الدائرة الخماسية

 ٣أيام
يومان

١٤٣6/٢/٣٠
١٤٣6/١١/٠٤هـ

١٤٣6/٣/٢
 ١٤٣6/١١/٠٥هـ

الدورة التنشيطية األولى لرائدات النشاط
ورشة عمل تحكيم حقائب اعداد مدرب

يوم
يوم واحد

 ١٤٣6/١١/٢٣هـ
 ١٤٣٧/٠8/٠٢هـ

 ١٤٣6/١١/٢٣هـ
١٤٣٧/٠8/٠٢هـ

التعلم النشط

يومين

١٤٣٧/٠8/٢٢

١٤٣٧/٠8/٢٣

برنامج العروض التقديمية بريزي

يوم

 ١٤٣٧/٠8/٢٤هـ

 ١٤٣٧/٠8/٢٤هـ

حضور برنامج المعلم القدوة الرابع

ساعة32

 ١٤٣6/١٢/٢٣هـ

 ١٤٣٧/٠٥/١٥هـ

تعديل السلوك (وثيقة السلوك الحضاري)

يومان

 ١٤٣٧/٠١/١٤هـ

 ١٤٣٧/٠١/١٥هـ

دورة الكورت
دورة إعداد النماذج المجسمة بالعجائن
ورشة لمشروع االختبارات الدراسية

الحلقة التنشيطية للتقويم المستمر

صفحة 2
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حضور ورشة تدريبية لمشروع الرسم والتصوير التشكيلي

ثالثة ايام

 ١٤٣8/٠١/٠١هـ

 ١٤٣8/٠١/٠٣هـ

حضور اللقاء التعريفي لمشروع كيف نكون قدوة

يوم

 ١٤٣8/٠٣/٠٢هـ

 ١٤٣8/٠٣/٠٢هـ

الورشة التدريبية بعنوان التقنية في التعليم

 ١٣ساعة

١6/6/١٤٣8هـ

١6/6/١٤٣8هـ

حضور مسابقة االولمبياد لمادتي الرياضيات والعلوم

يوم

 ١٤٣8/٠٣/٢8هـ

 ١٤٣8/٠8/٢8هـ

تقييم برنامج إعداد مدرب

يوم

 ١٤٣٧/٠8/٠٢هـ

 ١٤٣٧/٠8/٠٢هـ

اعداد مدرب معتمد من وزارة التعليم

 ٥٥ساعة

 ١٤٣٧/٠٥/٠8هـ

 ١٤٣٧/٠8/٠٤هـ

ورشة عمل فنون العرض وااللقاء

 ٣ساعات

 ١٤٣٧/٠6/١٥هـ

 ١٤٣٧/٠6/١٥هـ

التحرير الكتابي

 ٣ساعات

 ١٤٣٧/٠٧/٠٧هـ

 ١٤٣٧/٠٧/٠٧هـ

 aruora3dلتصميم العروض التقديمية

يومان

 ١٤٣٧/٠٢/٢٠هـ

 ١٤٣٧/٠8/٢١هـ

تدريب المدربين

 ١٢يوم

 ١٤٣٧/٠٧/١6هـ

 ١٤٣٧/٠٧/٢٧هـ

ريالي للدعم المالي

يوم

 ١٤٣٧/٠٧/١٣هـ

 ١٤٣٧/٠٧/١٣هـ

استراتيجيات التعلم النشط

يوم

 ١٤٣٧/٠6/٢٢هـ

١٤٣٧/٠6/٢٢هـ

إعداد مدرب

يومان

 ١٤٣٧/٠6/١٢هـ

 ١٤٣٧/٠6/١٣هـ

حضور برنامج اعداد مدرب

يومان

 ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ

 ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ

ورشة إعداد الميسر المعتمد لمهارات فطن الشخصية

يوم

 ١٤٣٧/٠6/١٥هـ

 ١٤٣٧/٠6/١٥هـ

دورة حياة التدريب

يومان

 ١٤٣٧/٠٥/٠8هـ

 ١٤٣٧/٠٥/٠٩هـ

بناء وتصميم الحقائب التدريبية

يومان

 ١٤٣٧/٠٥/٢8هـ

 ١٤٣٧/٠٥/٢٩هـ

حضور برنامج المعلم القدوة

 ٣٢ساعة

 ١٤٣6/١٢/٢٣هـ

 ١٤٣٧/٠٥/١٥هـ

حضور برنامج االساليب التدريبية

يومان

 ١٤٣٧/٠٥/١٥هـ

 ١٤٣٧/٠٥/١6هـ

مناقشة البحث المشارك في المؤتمر العالمي

يوم

 ١٤٣٧/٠٢/٢٧هـ

 ١٤٣٧/٠٢/٢٧هـ

تفعيل البرامج الرقمية في العلوم الشرعية

يومان

 ١٤٣٧/٠٢/٢٠هـ

 ١٤٣٧/٠٢/٢١هـ

خدمات جوجل للبحث االلكتروني االحترافي

ثالثة ايام

١٤٣٧/٠٤/٢٣هـ

 ١٤٣٧/٠٤/٢٥هـ

فنون المسرح المدرسي

يومان

 ١٤٣6/١٢/٢٩هـ

 ١٤٣6/١٢/٣٠هـ

تقييم برنامج إعداد مدرب

يوم

 ١٤٣٧/٠8/١٠هـ

 ١٤٣٧/٠8/١٠هـ

دمج التقنية في التعليم

 ١8ساعة

 ١٤٣8/٠١/٠8هـ

١٤٣8/٠٢/٠6هـ

المشاركة في البرنامج التعليمي  ٢في مركز كنوز ورموز

يوم واحد

 ١٤٣8/٠٢/١٢هـ

١٤٣8/٠٢/١٢هـ

برنامج ريالي للوعي المالي

يوم

 ١٤٣8/٠١/٢6هـ

 ١٤٣8/٠١/٢6هـ

مهارات االعالم الناقد
وطني انتمائي
دمج التقنية في العملية التعليمية

يومان
يومان
 ١٢يوم -
٥٤ساعة
 ٣أيام ٩ -ساعات
يوم

١٤٣8 /٤ /١8هـ
١٤٣8 /٤ /٢٥هـ
محرم ١٤٣8هـ

١٤٣8/٤/١٩هـ
١٤٣8/٤/٢6هـ
 ٧صفر ١٤٣8هـ

١٤٣8/٤/ ١٣هـ
١٤٣٩هـ

١٤٣8/٤/ ١٥هـ
١٤٣٩هـ

حضور ورشة تدريبية لبرنامج التصميم الفني

ثالثة ايام

 ١٤٣8/٠١/٠١هـ

 ١٤٣8/٠١/٠٣هـ

ورشة كمتاسيا ستوديو
ورشة تصميم فيديو كرتوني باستخدام البوتون

يومان
يومان

١٤٣8/6/٢هـ
١٤٣8/٥/٣٠هـ

١٤٣8/6/٣هـ
١٤٣8/6/١هـ

دورة قيادة الذات وإدارتها
ورشة عمل األلعاب التدريبية

صفحة 3
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حضور برنامج المعلم القدوة الخامس – معلمة القرن ٢١

٢8ساعة

١٤٣8 /١ /٤هـ

١٤٣8هـ

حضور اللقاء االرشادي االول للنشاط

يوم

 ١٤٣٩/٠٢/٠٢هـ

 ١٤٣٩/٠٢/٠٢هـ

مراحل النمو الطبيعية مؤشرات صعوبات التعلم

يوم

 ١٤٣8/٠٣/٢٩هـ

 ١٤٣8/٠٣/٢٩هـ

حضور الورشة التدريبية لبرنامج التصميم الفني

ثالثة ايام

١٤٣٩/٠١/١8هـ

 ١٤٣٩/٠١/٢١هـ

حضور برنامج المعلم القدوة السادس

ساعة

١٤٣8هـ

١٤٣٩هـ

برنامج القائد المتكامل اإلنتاجية الشخصية

٥٥ساعة

29 oct.2016

31dec.2016

برنامج القائد المتكامل القيادة الشخصية

٥٥ساعة

٢٠١٧

٢٠١٧

ورشة عمل تأهيلية للمشاركة في برنامج معلم مايكروسوفت الخبير

يوم واحد

١٤٣8/١١/٢هـ

١٤٣8/١١/٢هـ

ورشة عمل إثراءات تقنية في العملية التعليمية
ورشة عمل منهجيات التعليم التفاعلي المتميز
ورشة عمل ساعة البرمجة
دورة توظيف ملف اإلنجاز االلكتروني
دورة توظيف القصة الرقمية
برنامج القائد المتكامل القيادة التحفيزية

يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
٥٥ساعة

١٤٣8/١١/٢٢هـ
١٤٣٩/٣/8هـ
١٤٣٩/٣/١6هـ
١٤٣٩هـ
١٤٣٩هـ
٢٠١8

١٤٣8/١١/٢٢هـ
١٤٣٩/٣/8هـ
١٤٣٩/٣/١6هـ
١٤٣٩هـ
١٤٣٩هـ
٢٠١8

اعداد مدرب البورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات.

 ٣٠ساعة

 ١٠مايو ٢٠١8

 ١٥مايو ٢٠١8

البرمجة اللغوية العصبية.

يومين

١٤مايو ٢٠١8

 ١٥مايو ٢٠١8

مهارات العرض وااللقاء

يومان

١٤مايو ٢٠١8

 ١٥مايو ٢٠١8

التعليم االلكتروني الحديث.

 ٤ايام

١٤٣٩/١٠/١٥هـ

١٤٣٩/١٠/١8هـ

 ٤ايام
 ٤ايام

١٤٣٩/١٠/١٥هـ
١٤٣٩/١٠/٢٩هـ

١٤٣٩/١٠/١8هـ
١٤٣٩/ ١١/٢هـ

 6٠ساعة

١٤٣٩/١١/٢١هـ

١٤٣٩/١١/٢8هـ

 6٠ساعة

١٤٣٩/١١/٢6هـ

١٤٣٩/١٢/٢هـ

 ٣٠ساعة
 ٩٠ساعة

١٤٣٩/١٢/١هـ
١٤٣٩هـ

١٤٣٩/١٢ /٥هـ
١٤٣٩هـ

المعلم المؤثر في القرن ال .٢١
اعداد وتصميم الحقائب التدريبية البورد الذهبي العالمي للتدريب
واالستشارات
تدريب مدربين TOTLمعتمد من البورد الذهبي العالمي للتدريب
واالستشارات
دبلوم المدرب المبدع معتمد من البورد الذهبي العالمي للتدريب
واالستشارات
تدريب مدربين TOTمعتمد من اكاديمية التدريب االحترافي
دورة إدارة التغيير
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• الدورات التي نفذتها في مجال العمل:
م

اسم البرنامج التدريبي

1

برامج مايكروسوفت
SWAY
ONENOTE
برنامج القصة الرقمية
STORYBOARD

2

مهارات التفكير اإلبداعي

3

برامج تقنية:
TINYTAP
TELECAM
QUIK
KAHOOT

4

اإلدارة الصفية
بمهارات تقنية

5

برامج تقنية إلدارة الصف
والتقويم:
STORYBOARD
KAHOOT

6

دمج التقنية في التعليم لبناء
مهارات القرن 21

7

دمج التقنية في التعليم لبناء
مهارات القرن 21

8

دمج التقنية في التعليم لبناء
مهارات القرن 21

9

دمج التقنية في التعليم لبناء
مهارات القرن 21

تاريخ التنفيذ
خالل العامين
1438/ 1437هـ
1439/1438هـ
خالل العامين
1438/ 1437هـ
1439/1438هـ
خالل العامين
1438/ 1437هـ
1439/1438هـ
خالل العامين
1438/ 1437هـ

الفئة
المستهدفة
معلمات
مساعد اداري
طالبات جامعة
طالبات
المرحلة
االبتدائية
طالبات
المرحلة
االبتدائية
الموهوبات
طالبات
المرحلة
االبتدائية

معلمات

الجهة
المنفذة

مقر التنفيذ

المدربة
92ب

المدربة

المدربة

المدربة

92ب

92ب

92ب

مدة التنفيذ
يوم
ساعة
10
ساعات
لكل
برنامج
10
ساعات
10
ساعات
لكل
برنامج
10
ساعات

يومان
لكل
برنامج

يومان

يومان
لكل
برنامج

يومان

1439/1438هـ
خالل العامين
1438/ 1437هـ

معلمات

المدربة

92ب

10
ساعات

يومان

1439/1438هـ
المدربة

النادي
الموسمي
ب 170

10
ساعات

يومان

النادي
الموسمي
م 42
نادي
الحي
41

10
ساعات

يومان

10
ساعات

يومان

النادي
الموسمي
184

10
ساعات

يومان

10

دمج التقنية في التعليم لبناء
مهارات القرن 21

المدربة

النادي
الموسمي
ب 194

10
ساعات

يومان

11

دمج التقنية في التعليم لبناء
مهارات القرن 21

المدربة

نادي الحي
م29

10
ساعات

يومان

من  10الى 26
القعدة 1439هـ
مسا ًء في البرامج
واألنشطة الصيفية
في نوادي الحي
والنوادي الموسمية

عضو هيئة
التدريس
قائدات
وكيالت
معلمات
اداريات
طالبات
اخريات لديهن
اهتمام
بالتقنية

المدربة
المدربة
المدربة
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12

دمج التقنية في التعليم لبناء
مهارات القرن 21
من خالل النشاط الغير صفي

26-25
1439/11/هـ

13

قيادة الذات وادارتها

18-17
1439/12/هـ

14

دمج التقنية في التعليم لبناء
مهارات القرن 21
من خالل النشاط الغير صفي

1439/12/19هـ

15

اللقاء االول

1439/12/24هـ

16

عزيزي المعلم العالم بين يديك

1439/12/25هـ

17

دمج التقنية في التعليم لبناء
مهارات القرن 21

من
1439/12/26هـ
الى
1439/12/28هـ

رائدات
النشاط
معلمات
اداريات
م66
رائدات
النشاط

معلمات
واداريات
92ب

عضو هيئة
التدريس
قائدات
وكيالت
معلمات
اداريات
طالبات
اخريات لديهن
اهتمام بالتقنية

المدربة
المدربة

المدربة

المدربة

المدربة

المدرسة
92ب

10
ساعات

المتوسطة
66

10
ساعات

المدرسة
92ب

5
ساعات

يوم واحد

5ساعات

يوم واحد

االبتدائية
92
اون الين
من خالل
برنامج
ZOOM
مع مؤسسة
البورد
الذهبي
العالمي
لالستشارات
والتدريب

5
ساعات

10
ساعات
تدريبية

يومان

يومان

يوم واحد

 3ايام
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• الحقائب التدريبية التي نفذتها في مجال العمل:
م

مسمى الحقيبة التدريبية

تاريخ اإلعداد

الجهة المحكمة للحقيبة

1

مبدعة في عصري (مع فريق عمل)

1438 /1437هـ

مركز التدريب

2

مهارات التفكير االبداعي

1438 /1437هـ

-

3

اإلدارة الصفية بمهارات تقنية

1439 /1438هـ

-

1439 /1438هـ

-

1439 /1438هـ

-

1439هـ

-

1440 / 1439هـ

-

في طور التنفيذ

-

9

تفعيل مجتمعات النمو المهني في التعليم والتعلم

في طور التنفيذ

-

10

TOTاعداد مدرب

في طور التنفيذ

-

11

إدارة االزمات

في طور التنفيذ

-

4
5
6
7
8

في النشاط ONENOTEتوظيف برنامج
المدرسي ومهارات القرن ال 21
والقصة الرقمية في SWAYتوظيف برنامج
النشاط المدرسي
اعداد حقائب تدريبية
دمج التقنية في التعليم لبناء مهارات القرن 21
بالتعاون مع مايكروسوفت
دمج التقنية باستخدام برامج اآليباد واألجهزة
الذكية في التعليم والنشاط المدرسي
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الخبرة والنمو الشخصي والمهني:
-

حاليا وكيلة بمدارس مكتب تعليم الوسط بجدة.

-

مارست عدة وظائف ومهام منها :معلمة علوم ،معلمة صفوف أولية ،مسؤولة
مقصف ،مرشدة طالبية ،مرشدة صحية ،منسقة الجودة ،منسقة السلوك الحضاري،
اعمال الوكيلة.

-

حصلت على شهادات شكر وتقدير ودروع في النشاط على مستوى المدرسة والمكتب
وإدارة التعليم.

-

حصلت على درع تميز وشكر من مدير تعليم جدة سابقا لمشاركتي الفعالة في النشاط
وحقيبة مدرب لمشاركتي في تدريب رائدات النشاط في عدة برامج على مستوى جده.

-

حصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير كمعلمة متميزة في مادة العلوم على
مركز الوسط ،ومن إدارة التعليم بالرياض.

-

شاركت في طرح عدة تجارب وبرامج في تخصصي العلوم ،وفي االرشاد الصحي ،وفي
األنشطة الغير صفية على مستوى مدارس مكتب الوسط وإدارة التعليم.

-

حصلت على درجة البكالوريوس تخصص احياء نبات بتقدير جيد جدا • عام ١٤١٥هـ
• من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

-

حصلت على الدبلوم التربوي بتقدير امتياز • عام ١٤٢١هـ • كلية التربية بجدة حاليا
فرع من فروع جامعة الملك عبد العزيز.

-

حاليا طالبة تخرج ماجستير إدارة تربوية سياسات تربوية وتقويم بجامعة دار الحكمة
من العام ١٤٣٩ /١٤٣8هـ.

-

حصلت على العديد من الدورات التطويرية المهنية والشخصية وفي عدة مجاالت منها
الوزارية والكثير من الدورات الخارجية مرفقة مع سيرتي الذاتية .أبرزها- :

-

اعداد مدرب معتمد من وزارة التربية والتعليم.

-

اعداد مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من مركز النبالء
الشامل للتدريب.

-

تدريب مدربين  TOTمعتمد من اكاديمية التدريب االحترافي للتدريب والتطوير
والتنمية البشرية.

-

تدريب مدربين  TOTمعتمد من البورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات.

-

استشاري تدريب من جامعة دار الحكمة.

-

مستشار تدريب من البورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات.

-

دبلوم المدرب المبدع معتمد من البورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

-

برنامج القائد المتكامل اإلنتاجية الشخصية LMI

-

برنامج القائد المتكامل القيادة الشخصية المتكاملة LMI

-

برنامج القائد المتكامل القيادة التحفيزية LMI

-

عضو ومدرب في المنجز التربوي للتدريب الوزاري.
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-

عضو في مجتمع مايكروسوفت وتم اختياري من معلمي مايكروسوفت الخبير في العالم
لعاميين متتاليين لدى مايكروسوفت ،ثم مدرب مايكروسوفت المبدع ،حاليا مدرب
مايكروسوفت المتميز.

-

عضو ومدرب محترفا ومعتمدا من اكاديمية التدريب االحترافي للتدريب والتطوير
والتنمية البشرية.

-

عضو وزميل ومدرب معتمد لدى البورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات.

-

عضوة ومدربة معتمدة من مدربات المعلمة القدوة في جامعة دار الحكمة.

-

مشاركة فعالة في مراكز ونوادي الحي والنوادي الموسمية.

-

شاركت ولمدة عام كعضوة في نادي خبرات بجمعية الشقائق.

-

حصلت على الوسام الماسي في تفعيل برنامج دمج مشروع وثيقة السلوك الحضاري
للعام الدراسي ١٤٣٧-١٤٣6هـ.

-

مشاركة فعالة في العديد من البرامج واألنشطة الغير صفية على مستوى المكتب وإدارة
النشاط بتعليم جدة.

-

المشاركة بتحيكم الطالبات في مسابقة إعداد الطالبة مدربة خالل الفصل الدراسي الثاني
لعام ١٤٣٧/١٤٣8هـ

-

المشاركة في عدة لجان للنشاط الغير صفي منها:

-

لجنة الرسم والتصوير التشكيلي  /لجنة تنظيم االختبار الشفهي ألولمبياد اللغة العربية
 /لجنة التصميم الفني وإنتاج الوسائط والقصص المصورة.

-

عرض بوستر بحثي أساليب التقويم في الدورات التدريبية التقنية في النشاط الغير
صفي لطالبات المرحلة االبتدائية في جامعة دار الحكمة.

-

المشاركة بعرض تجربتي (أطلق موهبتك مبدعتي الصغيرة) لتفعيل ساعة النشاط
لطالبات المرحلة االبتدائية في المعرض الختامي لبرنامج المعلمة القدوة في جامعة دار
الحكمة.

-

المشاركة بعرض تجربتي كتجربة محلية (أطلق موهبتك مبدعتي الصغيرة) لتفعيل
ساعة النشاط لطالبات المرحلة االبتدائية في مركز التدريب األول بجدة في اللقاء
الخاص لعرض التجارب الناجحة المحلية والعالمية خالل العام ١٤٣٩هـ.
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