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 الھدف الوظیفي:

 مجال في جدیدة معلومات و خبرات و مھارات كسب و ذاتي و طموحي لتحقیق معلمة وظیفھ على للحصول اسعى

 .تخصصي

 التعلیم: 

 .٪83،22 بمعدل 200٧-200٤السعودیة، العربیة لمملكھ ا حائل، جامعة الریاضیات، في التربیة و العلوم بكالوریوس *

 و التقني للتدریب العامة للمؤسسة الشامل الختبار ا اجتیاز و تدریبي عام لمدة مكاتب تقنیة تخصص تطبیقي تدریب برنامج *

 .2008 عام ٪81.9٦ بنسبة ممتاز بتقدیر المھني

 :اآللي الحاسب لقیادة الدولیة الرخصة على حاصلة *

(ICDL)  

 .201٤ إلى 2011 من اعوام ثالثة یقارب ما كندا في األكادیمیة لألغراض اإلنجلیزیة اللغھ في دبلوم *

 .2012 عام كندا، ، البشریة لموارد ا إدارة في دورة *

 .٧٤الكلیة الدرجة للجامعیین، العامة القدرات اختبار اجتیاز *

 . ٦3 الكلیة الدرجة األنجلیزیة، للغة التقویم و للقیاس الوطني المركز اختبار اجتیاز *

 ساعه. 15التدریب واالبتعاث في منطقة حائل,بواقع إدارةدورة المحسوسات الیدویة, *

 ساعه. 15التدریب واالبتعاث في منطقة حائل,بواقع إدارة,دورة حل المسالة *

 ساعه. 15التدریب واالبتعاث في منطقة حائل,بواقع إدارة,دورة برنامج جیوجبرا *



 ات.ساع 5التدریب واالبتعاث في منطقة حائل,بواقع إدارة,یات الشراكة الفاعلة بین المدرسة واالسرة والمجتمعال *

 ساعات. 5التدریب واالبتعاث في منطقة حائل,بواقع إدارة,االموار أولیاءمع الیة الشراكة الفاعلة  *

 قافة الجودة في التعلیم,مدرسة براعم االبتكار االهلیة,بواقع یوم واحد تدریبي.نشر ث *

 التعلم النشط وفق المنظومة السادسة,مدرسة براعم االبتكار االهلیة,بواقع یوم واحد. *

 مجاالت الخبرة: 

ومدرسة براعم -)في مدارس السعودیة بدولة كنداالتربوي اإلداري العمل مجال وفي كمعلمھ مھنیةثالث سنوات  خبرة -1

 االبتكار في السعودیة(

 .الریاضیات مفاهیم و بنظریات ممتازة معرفة -2

 .التعلم فرص لتوسیع جدیدة وأنشطة دروس تطویر على قدرة -3

 .الالصفیة واألنشطة اللجان في واسعة مشاركة -٤

 .المحدد وقت في النتائج على التركیز و الجاد، العمل -5

 .قویة وریاضیة ومنطقیة تحلیلیة  مھارات -٦

 .سواء حد على والشفویة الكتابیة في ممتازة االتصال مھارات -٧

 .مستقل بشكل العمل او فریق في كعضو بالعمل االستمتاع -8

 .اإلیجابي التعلم لتعزیز الصحیة، الدراسیة الفصول بیئة خلق -9

 .المشكالت حل و استكشاف مھارة -10

 .الحدیثة التدریس استراتیجیات في واسعة معرفة -11

 .التعلیم في الحدیثة التقنیة توظیف في عالیة مھارات -12

 .التعلیم في الذكیة األجھزة تطبیقات توظیف في مھارات -13

 .الحدیثة التعلیمیة المنصات في واسعة معرفة -1٤



 .تكار االهلیهمل سنتین كامسؤالت مصادر تعلم بمدرسة براعم االبالع -15

 العمل كارائدة شراكة مجتمعیة بمدرسة براعم االبتكار االهلیة. -1٦

 المھارات العامة: 

 .األم اللغة: العربیة -

 .بطالقة والكتابة والقراءة التحدث: اإلنجلیزیة -

 . أوفیس مایكروسوفت أدوات في مھارة: الكمبیوتر مھارات -

 :المستوى عالیة التقنیة الحوسبة لغة في مھارات -

MATLAB and MAPLE    

 .الذكیة لألجھزة المفیدة التعلیمیة الذكیة التطبیقات بعض عمل في مھارة -

 .ومنھجیاتھ العلمي البحث اساسیات في تامة معرفة -

 األنشطة األخیرة: 

 .البریطانیة كولمبیا فانكوفر، التكنولوجیا، معھد معرض حضور: 2011 آبریل *

 .البریطانیة كولمبیا فانكوفر، ماستر، ماك جامعة” لمستقبلك التخطیط في ابداء“  محاضرة حضور: 2012 مارس *

. كندا برونزویك، نیو إدورد، الملك مدرسة في التربوي اإلداري العمل مجال وفي مساعدة كمدرسة التطوع 2012-2013 *

 نیوبرونزویك، في السعودي التعلیمي المركز في التربوي اإلداري العمل مجال وفي كمدرسة العمل: 2012-201٤* 

 .كندا في افیةالثق السعودیة  الملحقیة

 .الفیزیائیة للعلوم السعودیة للجمعیة” بحثیة مھارات سلسلة“ بعنوان دورة حضور *

 .الذات وتطویر واإلدارة التربیة علوم في العالقة ذات التدریبیة العمل ورش و الدورات من العدید حضور 201٧-201٤ *

,الصف الخامس ابتدائي,مدرسة براعم االبتكار االهلیة بحضور عن طریق االنترانتباستخدام الرحالت المعرفیة  درس تطبیقي  *

 .تب تعلیم حائلمدیرة مك


