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  شخصيــةمعلومات : 

 الجنسية االســــــم 
Dalal kashmman saeed  alshmmari سعودية 

وان
لعن
ا

 

 -- فاكسهاتف  -- 1منزل هاتف 
 dkalshmmari@ju.edu.sa البريد اإللكتروني

daloo.k.1408@gmail.com 

 1440لعام  عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي الجهة كاتبه الوظيفة
  : األهداف 

 األهداف نوع الهدف

 كسب القدرات والمهارات نحو النجاح  -السعي نحو القمه -العمل بجد  واتقان وإخالص 

 :المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا 

 التخصص المركز  \الكلية  المعهد \ الجامعة التقدير تاريخه المــــؤهـــــل م

 
بكالوريوس 

 االقتصاد المنزلي
143
1 

مع مرتبة  دجدايج
 الشرف 

 تربيه اسريه جامعة الجوف التربيةكليه 

 

  العملية:الخبرات  

 الوظيفة
 تشكيالت اداريه-سكرتاريه   
 تشكيالت اداريه –كاتبه  
  

 الجهة
 العلياعمادة الدراسات 

عمادة الجوده واالعتماد 
 االكاديمي 

 الفترة 

الى  29-12-1435
25-4-1440 

الى   1-5-1440
 اخر  اشعار 

 المهام
 

 بسرية تامه اعداد التقارير والخطابات والملفات 
 تنظيم االجتماعات 

 المهمة نوعيةاستقبال المكالمات وتحديد 
 والواردة الصادرةرفع االيميالت واعداد المعامالت 

 العمل المرتبطة بجهةالتنسيق مع الجهات األخرى 
 

 
 
  : الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل 
 

  بتقدير ممتاز والسكرتارية  المكتبية واإلدارةدبلوم لمدة سنه في تطبيقات الحاسب 

  دارة المكاتب الحديث بواقع  التنفيذية السكرتاريةدوره في  ساعات تدريبه 10وا 

  إدارة الوقت وتنمية الذات  – المهنةاخالقيات  -األكاديمية الهويةساعه تدريبيه )  12دوره في برنامج مكثف للموظفين الجدد بمعدل
 نظام تيسير ( –

  من مركز العنود لتنمية الشباب ) وارف ( لمدة اربع ساعات  المقدمةحضور ورشة من انا 

  ساعات تدريبيه  10  االستراتيجية واإلدارة الفعالةدوره في القيادة 

  ساعات تدريبيه  10دوره في تقويم أداء العاملين 

 
 السيرة الذاتية ا
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  ة لتنمية البشري األمريكية ةاالكاديميمدربه معتمده في تدريب المدربين من جامعة اكسالنس انترناشونال اكاديمي ومعتمده من
ومعتمدة من المؤسسة الكندية واالحتراف ومعتمده من وزارة التعليم  ومعتمده من جامعة كامبردج البريطانية ومعتمدة من جامعة 

  الكنديةبوسط 

  من وزارة التربية والتعليم ومعتمدة   والمراهقة الطفولة مرحلةمدربة معتمدة في االرشاد الطالبي واعداد المرشد الطالبي التربوي في
 من اكاديمية التدريب االحترافي في جامعة كامبردج البريطانية وجامعة بوسطن االمريكية 

  دورة في نظام نور المركزي معتمدة من وزارة التعليم 

  اإلنتاجية القيادةدوره في LIM   لمدة شهرين 

  اجتياز دورة السكرتاريا االلكترونية 

  انجليزيه من ضمن برامج الحي المتعلم  لغةره اجتياز دو 

  

 واللجان المشارك فيها :   العضويات 

  لمدة ثالث سنوات  لجنة القبول والتسجيل لطالبات الدراسات العليا والدبلوم التربوي 

  واالعتماد االكاديمي  الجودةلجنه في 

  لعمادة الدراسات العليا المنظمةوالملتقيات والدورات والورش  لألنشطة التنسيقلجنة 

  تنسيق دورات مركز المهارات 

  

  :  مهارات أخرى 
 المهارات  نوعية المهارة   

 واالنترنت اآلليالحاسب    تقنية المكاتب  

 اللغات
 الكتابة القراءة التحدث اللغة
 ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 جيد جيد جيد يزيةلاإلنج

   أخرى 
في  سرعةال –انجاز المهام  –العمل بروح الفريق  – واإلنجليزية العربية باللغةعلى الحاسب االلي  الكتابةسرعه 

 –التنفيذ واألداء 
فكير على الت القدرة –الفهم واالستيعاب   -االهتمام بالوقت  –على حل المشكالت وتحمل ضغوطات العمل  القدرة

 واالبداع 
 


