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 عزباء1419\3\17  سعودية االرياض

التعليم

بكالوريس -تمويل واستثمار
جامعة االمام محمد بن سعود

الرياض

الخبرات

خدمة عمالء
مستشفى سليمان الحبيب

السعودية -الرياض
شرح العروض  المتوفرة 

وخدمة العمالء باإلجابة على االستفسارات سواء بالهاتف أو مباشرة العميل
 *طبعا هذا برنامج صيفي للطالب والطالبات الثانوية لمدة شهر واحد *

عضوة في لجنة التخطيط والتنفيذ
جامعة االمام

الرياض
أعداد خطط تدريبية سنوية لطالبات جامعة االمام 

.• تنفيذ الخطط التدريبية اعتمادًا على دليل وضوابط التدريب المعتمد لدى الجامعة 
.•  تقييم فعالية الخطط التدريبية ورفع تقارير عنها لإلدارة .

االنجازات :
-تنظيم دورتين في غرفة الرياض 

-دورة في قاعة الخزامى (تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة)
-والعديد من االنشطة داخل الجامعة كتعريف الطالبات على التخصصات االدارة و مسابقة تدوال 

Jan 2018 - Jan 2019

الشهادات

االعداد الوظيفي

أكاديمية مسك
2019

لغة انجليزية

ELS معهد
Jan 2015

تدريب تحت راس العمل (خدمة عمالء )
مستشفى سليمان الحبيب

شهادة اسعاف اولية
الهالل االحمر

الدورات

التخطيط المالي

جامعه االمام
2019

المتاجرة باستخدام المؤشرات الفنية

تداول
Feb 2019

PREZI برنامج

جامعة االمام

برنامج لتصميم العروض بطريقة احترافية 

Jan 2019

االستثمار الذكي وتنمية المال

بنك التنمية االجتماعية
2018

ورشة عمل مهارات البحث عن التمويل

جامعة االمام
2018

برنامج االفيوز (تحليل السالسل الزمنية )
جامعة االمام

الميثاق االخالقي للتعامل مع التقنية
جمعية واعي للتأهيل االجتماعي

ورشة بناء الفريق
مستشفى سليمان الحبيب

المهارات

%100تحمل ضغط العمل و العمل الجماعي و حل المشكالت%60االستثمار في السوق السعودي

%100تقديم العروض%100مهارات أدارية وتنظيمية

%100االتصال وفن التفاوض واالقناع%100استخدام الحاسب والبرامج المحاسبية

اللغات

اللغة االنجليزيةالعربية

الجوائز والتقديرات

شهادة امتياز في جميع المراحل الدراسية

شهادة شكر وتقدير على المشاركه في معرض مشكاة التفاعلي للتقيم السنوي المعروضات والبرامج العلمي
معرض مشكاة التفاعلي

عرض االيجابيات والسلبية في المعرض وكيف يمكن تطوير لالفضل من خالل اخذ االقتراحات 

شهادة شكر للمشاركة في لجنة التخطيط والتنفيذ
جامعة االمام

المشاركة في مسابقة البحث العلمي
ثانوية 14

التأهل على مستوى مكتب غرب الرياض 

شهادة شكر وتقدير على المشاركه في األنشطة الدراسية
ثانوية 14

شهادة شكر للمشاركة في مسرحية (لغتي هويتي )اليوم العالمي للغة العربية
ثانوية 14
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