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الشهادات العلمية :
 حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة طيبة ختصص تربية خاصة عريب( صعوابت تعلم ) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
األوىل ومعدل (.)4.92
 حاصلة على دورة إعداد املعلمات من اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي  ،بتقدير ممتاز .
التدريب والخبرة العلمية :
 عضوة يف جمموعة تعزيز الصحة النفسية يف شطر الطالبات ابجلامعىة من العام 1437هـ وحىت اآلن .
 عضوة يف جلنة إنشاء وتسكني جداول قسم الرتبية اخلاصة من العام  1437ه  ،وحىت اآلن.
 عضوة يف جلنة تطوير موقع كلية الرتبية جبامعة طيبة  ،لعام 1437هـ.
 عضوة يف جلنة الكنرتول  ،ورئيسة للجنة استالم وتسليم االختبارات يف الفصل األول من العام  1433ـ 1434ه.
 عضوة يف جلنة إرشاد وتسجيل جداول الرتبية اخلاصة لطالبات كلية الرتبية يف الفصل األول والثاين من العام  1433ـ1434ه
 معيدة يف جامعة طيبة  /قسم املناهج وطرق التدريس ـ تربية خاصة  ،من 1433 / 9 / 23هـ  ،وحىت اآلن .
 عضو يف جلنة التنظيم لفعالية امللتقى السنوي لكلية الرتبية واملتزامن مع اليوم العاملي للمعاق وعلى مدار األربع سنوات من
 1429ه وحىت  1432هـ.

التدريب وأنشطة تطوير الذات :

 حضور الربانمج التدرييب ( خدمات املعلومات االلكرتونية ) – جامعة طيبة .
 حضور الربانمج التدرييب ( بناء قواعد البياانت ابستخدام  – )Accessجامعة طيبة 1436ه
 حضور الربانمج التدرييب ( ثقافة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل ) – جامعة طيبة  1436هـ.
 حضور ورشة أمناط الشخصية  /اندي طيبة الطيبة جبامعة طيبة 1434 /ه.
 حضور ورشة عمل " فنيات تعديل السلوك بني النظرية والتطبيق " وملدة يومني مبعدل (  ) 8ساعات  /مركز هبة ملتالزمة داون
التابع جلمعية أطباء طيبة اخلريية  /املدينة املنورة 1434 /ه.
 حضور ورشة عمل " تصميم الوسائل لذوي االحتياجات اخلاصة "  /مركز هبة ملتالزمة داون التابع جلمعية أطباء طيبة اخلريية /
املدينة املنورة 1434 /ه.
 حضور ورشة عمل " اسرتاتيجيات وطرق تدريس املعاقني عقليا "  /مركز هبة ملتالزمة داون التابع جلمعية أطباء طيبة اخلريية /
املدينة املنورة 1434 /ه.
 حضور املؤمتر الدويل للطفولة املبكرة " طفولة آمنة  ...مستقبل واعد "  /جامعة االمرية نورة بنت عبد الرمحن ابلرايض  /من
 27ذو احلجة 1433ه إىل  1حمرم 1434ه.
 حضور ورشة العمل " ختطيط املنهاج املدمج واملبين على أدب الطفل " ضمن فعاليات املؤمتر الدويل للطفولة املبكرة  /جامعة
األمرية نورة بنت عبد الرمحن ابلرايض 1433 /ه .
 حضور ورشة العمل " فكر قبل أن تثب ابالهتمام بتطبيق مبادئ التعلم املعتمدة على الدماغ يف تعليم الطفولة املبكرة " ضمن
فعاليات املؤمتر الدويل للطفولة املبكرة  /جامعة االمرية نورة بنت عبد الرمحن ابلرايض 1433 /ه.
 حضور ورشة العمل " منو الدماغ لدى االطفال من الوالدة إىل  3سنوات " ضمن فعاليات املؤمتر الدويل للطفولة املبكرة /
جامعة االمرية نورة ابلرايض 1434 /ه.
 حضور الدورة التدريبية " مهارات تدريس اإلمالء لذوي صعوابت التعلم " ملدة  4أايم بواقع (  ) 4ساعات لكل يوم  /أكادميية
املعلم للتدريب واالستشارات 1433 /ه.
 حضور دورة تطوير االستعداد القرائي ملعلمات رايض األطفال  /مركز املهارات للعالج لنفسي وتنمية القدرات الذهنية جبدة /
1433هـ.
 حضور برانمج الشيخ خالد بن حممد بن سلطان " مفاتيح املعرفة يف الرتبية اخلاصة " /ملتقى صعوابت التعلم و جائزة الشيخ
حممد بن صاحل بن سلطان للتفوق العلمي واإلبداع يف الرتبية اخلاصة  /الرايض 1433 /ه.
 مشاركة يف اللقاء التحضريي للمؤمتر العلمي الثاين لطالب وطالبات التعليم العايل ابململكة العربية السعودية ( حمور العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ) ـ 1432هـ.
 حضور حماضرة السلوك العنادي وكيفية التعامل معه  /وكالة كلية الرتبية للشؤون التعليمة جبامعة طيبة 1432 /هـ.

