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معيدة بجامعة نجران كمية التربية قسم رياض أطفال .
2441/4 /12
صامطة -جيزان -المممكة العربية السعودية

ىاتف المنزل/
المحمول/

2325023000

الثريذ
االلكتروني
Neverlandgirl2014@hotmail.com
التذرج العلمي
 بكالوريوس رياض األطفال جامعة جازان 2416

 دبموم في التوجيو واإلرشاد النفسي مع التدريب الميداني جامعة
جازان2444-2419
 ماجستير في التربية تخصص رياض األطفال جامعة نجران 2449
التذرج الوظيفي
 معيدة في جامعة نجران كمية التربية قسم رياض أطفال1431.
 مديرة مكتب وكيمة كمية التربية2441-2442 .

المناصة اإلداريح
 مذيرج مكتة وكيلح كليح الترتيح .1341-1341
أنشطح خاصح تجودج التعليم
العالي
 عضوة بالجودة في قسم رياض األطفال.
 عضوة في اإلرشاد األكاديمي بالقسم

 عضوة في لجنة النشاط الديني بالكمية.
 عضوة في لجنة التأديب بالكمية.

 عضوه في الجمعية السعودية لإلدارة.
 سئولة عن المعيار الثامن من معايير الييئة الوطنية لالعتماد
األكاديمية بكمية التربية جامعة نجران
الجوائز والتقذيراخ وتراءاخ
االختراع
 شيادة شكر وتقدير من خدمة المجتمع والتعميم المستمر جامة جيزان.
 شيادة شكر وتقدير من رئيس قسم رياض األطفال جامعة نجران.
 شيادة شكر وتقدير من عمادة التطوير والجودة بكمية التربية جامعة
نجران.

 شيادة شكر وتقدير من عميد كمية التربية بجامعة نجران.
 شيادة شكر وتقدير من عمادة شؤون الطالب بجامعة نجران.
االشتراك في ورش
العمل(مذرب/متذرب)

 ورشة عمل عن اإلطار الوطني لممؤىالت بالمممكة العربية السعودية
والمعايير األكاديمية المنعقدة في 2441/4/4

 ورشة عمل بعنوان التدريس وفق الذكاءات المتعددة في 2444/5/27
 ورشة عمل خاصة بتقرير المقرر الدراسي المنعقدة في -22
2444/4/21

 ورشة عمل عن توصيف المقرر المنعقدة في 2441/5/19
 ورشة عمل خاصة بميارات االتصال الفعال المنعقدة في 2444/4/44
الذوراخ(مذرب/متذرب)
 دبموم في التوجيو واإلرشاد النفسي في عام 2444-2419

 دورات في المغة اإلنجميزية لغير الناطقين بيا من أكاديمية الفيصل
العالمية من تاريخ  2417/1/16الى 2417/6/24
 دورات في الحاسب اآللي (الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي)
6May,2006

 دورة تمييدية في إعداد معممات ومشرفات رياض األطفال خالل الفترة
من 2418/4/ 14 – 9

 دورة في فن التعامل مع اآلخرين والعالقات اإلنسانية في تاريخ -1
2416/4/4
 دورة في بناء الثقة بالنفس في تاريخ 2416/4/4
 دورة مدة سنة في المعيد العممي لمعموم الشرعية في توعية الجاليات
والدعوة واإلرشاد.
 مشيد حضور دورة في تقرير المقرر الدراسي بوحدة التطوير والجودة
بكمية التربية جامعة نجران المنعقد في 2444/ 4/21-22

 دورة في ميارات االتصال الفعال المنعقدة بتاريخ 2444/4/44
 دورة في ميارات التفكير بالقبعات الست المنعقدة في 2444/6/11

 دورة في التدريس وفق الذكاءات المتعددة المنعقدة في في
2444/5/27

 دورة في أخالقيات البحث العممي.
 برنامج تدريبي لمدة  4أيام في نظام التعمم االلكترونيBlackboard .
 learn9.1المنعقدة في الفترة من  4/29الى 2444/4/12

 دورة بالمغة اإلنجميزية بعنوان Learning and teaching
بتاريخApril24-25 , 2011
اإلشراف على األنشطح
الالصفيح
 عضوة في اإلرشاد الديني2441-2442.

 عضوة في اإلرشاد األكاديمي سنة 2441-2442
 عضوة في لجنة الجودة بقسم رياض األطفال.
 عضوة في لجنة التأديب بكمية التربية وقسم رياض األطفال
 عضوة في النشاط بكمية التربية.

 عضوه في الجمعية السعودية لإلدارة.
المؤتمراخ


حضور المعرض والمؤتمر الدولي لمتعميم العالي الذي أقيم بالرياض
– 28/25جمادي األولى2441ه الموافق م1422-11-29

المؤلفاخ


رسالة ماجستير بعنوان (دور رياض األطفال في تنمية الوعي البيئي
لطفل الروضة لتحقيق التنمية المستدامة) كمية التربية قسم رياض
األطفال  ,جامعو نجران 2449

عضويح اللجان
 عضوة في لجنة النشاط الديني
 عضوة في لجنة النشاط المسرحي

 عضوة في لجنة القياس والتقويم في وحدة الجودة.
 عضوة في لجنة التأديب بكمية التربية.
 عضوة في اإلرشاد األكاديمي بقسم رياض األطفال.

ملخص الخثراخ الوظيفيح
 معيدة في كمية التربية بجامعة نجران 2442

 مديرة مكتب كمية التربية بجامعة نجران2441-2442
المقررات التي قمت بتدريسها في قسم رياض األطفال
 الطفل في اإلسالم

 غذاء وتغذية الطفل .
 مدخل إلى رياض األطفال.

