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 الوظيفية: المعلومات 
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____________________________________________________________ 

 1 الخبرات العملية:

 _عملت في وحدة عمادة القبول وتسجيل5  معلمة في االبتدائية الثامنة عشر-1

 _ عضو في وحدة االرشاد االكاديمي 6 تدائية السابعة والعشرون_معلمة في االب2

 _ عضو في وحدة الخريجين والخريجات7 _ادارية في المركز الصيفي3

 األدبيه األقسام_ عملت كنترول  في بعض 8 _خبرة سبع سنوات في جامعة الجوف4

 المكتبات مسؤولة شؤون    -10 _ العمل التطوعي في دار التبيان لتحفيظ القران9

 

 

 الدورات:
 

 شهور من الغرفة التجارية  6_دوره ادخال بيانات ومعالجة نصوص لمدة 1

 _دورة معارف شهر من الغرفة التجارية 2

 _دورة العروض التقديمية لمدة يومين من معهد األدارة 3

 _اعمال السكرتارية لمدة يومين من معهد األدارة 4

 كنلوجيا المعلومات في الحاسب االلي جامعة البلقاء التطبيقية  مدة سنه_دورة الدبلوم التدريبي في ت5

 ساعه تدريبية 30من اكاديمية المعلم التدريب واالستشارات  األوان_دورة المعالج بواسطة 6

 ساعه تدريبية 20_دورة تحليل لشخصية بواسطة الخط من اكاديمية المعلم التدريب واالستشارات 7



 

 

 التدريب الشامل يوم واحد ة_محاضرة )ثقافة العمل الحر( من أكاديمي8

 _دورة كيف تصبح وزير من اكاديمية صدى الذات مدة اربع ساعات9

 _دورة استراتيجية التسعير من اكاديمية صدى الذات  مدة ساعتين10

 _دورة التسويق الهاتفي من اكاديمية صدى الذات  مدة ساعتين11

 ءة العقول وحركات الجسد من اكاديمية صدى الذات  مدة ساعتين_دورة قرا12

 _دورة تحويل المتناقضات البشرية الى فرص ذهبية للبيع من اكاديمية صدى الذات  مدة ساعتين13

 من اكاديمية صدى الذات  مدة ساعتين األبناءمع  اإلباء_دورة حوار 14

 مدة ساعتين  _دورة مهارات االقناع من اكاديمية صدى الذات15

 _دورة الذكاء العاطفي من اكاديمية صدى الذات  مدة ساعتين16

 _محاضرة السلوك المهني17

 _محاضرة ثقافة التغير18

_دورة تدريب المعلمات على منهج الرياضيات المطور والسالسل العالمية للرياضيات للمرحلة 19

 االبتدائية 

 البرمجة اللغوية العصبية NLP_دورة 20

 _دورة كيف تبدا مشروعك الصغير21

 ساعه 80_ دورة انجليزية لمدة 22
 


