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ألنموذج القيادي المفضل وقدوتي في الحياة :
سيد البشر رسول هللا صلى هللا علية وسلم ثم والدي المربي الفاضل مستور عائج الحازمي حفظة هللا
انا في سطور. :
 مدربة معتمدة وقدمة عدد من البرامج والمحاضرات .
 معلمة لغة انجليزية منذ عام  1422هـ
 مشرفة تربوية بإدارة تعليم المدينة المنورة
 رئيسة المجال االجتماعي بإدارة نشاط الطالبات  1439 -1438هـ  1440 -1439هـ
 رئيس ة مجلس إدارة جمعية طيبة النسائية للتنمية المجتمعية للعام من نوفيمبر  2019م
 نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية طيبة النسائية للتنمية المجتمعية للعام من رمضان  2019م
 مستشارة جمعية فزعة القسم النسائي للعام 2019م
 عضو مجلس إدارة جمعية كفاءات رائدة (الجمعية التعاونية للتدريب والدراسات االستشارية) للعام
2019م.
 عضو المجلس التنفيذي للجمعية الس عودية للتربية الخاصة جستر التابعة لجامعة الملك سعود ب المدينة
المنورة  1440 - 1439هـ
 عضو المجلس التنفيذي في مكتب العمل التطوعي التابع إلمارة منطقة المدينة المنورة للعام -1438
 1439هـ  1440 - 1439هـ
 مسؤولة فريق إ ي ثار التطوعي للفتيات وهو أول فريق تطوعي ميداني تابع إلدارة تعليم المدينة المن ورة
للعام  1440 - 1439هـ
 عضوة في ومحررة متطوعة بصحيفة عيون المدينة اإللكترونية للعام  1438-1437هـ
 عضوه في لجنة شباب المدينة التابعة إلمارة منطقة المدينة المنورة للعام 1439-1438هـ
 مستشارة واحة طيبة للتخاط وعضو مؤسس للبرنامج التطوعي في الواحة
 مدرب معتمد في مبادرة أصدقاء نزاهة التابعة إلمارة منطقة المدينة المنورة
 عضوة في جمعية طيبة
 عضوة في الجمعية التعاونية للتدريب والدراسات اإلستشارية (كفاءات).
 عضوة في عدد من اللجان في إدارة تعليم المدينة المنورة
 مديرة األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي (إبداع)مسار ابتكار في منطقة المدينة للعام 2014
 شاركت في العديد من المناسبات واألنشطة التربوية و االجتماعية.
 مثابرة محبة للعمل بإخالص وجودة ارضي بها ذاتي قبل ارضاء االخرين .
 اتمتع بمهارة حب التعلم واالستزادة من هذا النهر الذي ال ينبض وأوأمن ان العلم بحر ال حدود له .
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الدورات والمحاضرات والورش :
قدمت عدد من الدورات :
 .1أعداد مدرب ميسر لبرنامج فطن
 .2إعداد المدرب الميسر في المهارات اإلعالمية الناقدة
 .3دورة االسرة في بناء قيم النزاهه
 .4ورشة تنمية االمن الفكري لدى الشباب
 .5مهارات التخطيط االستراتيجي المتقدم .
 .6مهارات بناء فرق العمل .
 .7مهارات إدارة الوقت وترتيب األولويات.
 .8كن ايجابيا .
 .9انا مستمتعة ومنتجة .
 .10تأمالت كونية .
 .11االيجابية في الحياة .
 .12الكورت .
 .13خطط لحياتك .
 .14عالج القلق واالكتئاب .
 .15حلقه تنشيطيه بعنوان  :كن ايجابيا واصنع التغيير .
 .16ورشة حل المشكالت
 .17مشاركة في ورشة العمل التقويمية الخاصة بإطار منهج (المهارات التطبيقية) 1435هـ والمنعقدة في رحاب
الوزارة في مدينة الرياض .
 .18عضوة في الورشة العلمية (دور طلبة التعليم العام في تحقيق السالمة المرورية )المنعقدة في المدينة المنورة
.
 .19ورشة المشروع الوزاري التصميم الفني صناعة األفالم .
 .20سلسة من الورشة الثقافية والتوعية لنشر ثقافة النزاهة في األندية األحياء .
 .21مدربة معتمدة في البرنامج الوزاري ( أهلها ) للخدمات المجتمعية
 .22مدربة معتمدة في البرنامج الوزاري صناع األعمال
 .23مشاركة في ورشة عمل رصد القضايا والمشكالت واالحتياجات االجتماعية والظواهر السلبية في المجتمع
التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 1438هـ
 .24مشاركة في ورشة عمل مهرجان العيد األول للفتيات بالمدينة المنورة التابعة لمركز تمكين المرأة في جامعة
طيبة للعام  -1439 1440-هـ.
 .25ورشة مبادئ التخطيط 1440هـ
 .26دورة العمل التطوعي في الميدان التربوي 1440هـ
 .27تمثيل إدارة التعليم في جناح التعليم في بيت المدينة في الجنادرة  33للعام 1440-1439
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اوراق العمل والحقائب التدريبية :
 - 1تصميم وتجهيز عدد من الحقائب التدريبية والمشاريع االجتماعية منها
 حقيبة دبلوم أسرار النجاح
 حقيبة انماط الشخصيات
 وحقيبة ممارس البرمجة اللغوية العصبية
 ورقة عمل للمشروع التربوي االجتماعي كن إيجابيا.
 حقيبة الخطة المدرسية العامة للعامين  1435 - 1434هـ
 حقيبة عناصر االداء الوظيفي  1434هـ.
 ورقة عمل بعنوان االنطالق إلى أفاق القيادة التربوية
 حقيبة بعنوان دور وكيل المدرسة
 حقيبة دورة (دور االسره في بناء قيم النزاهة )
 شاركة في ورقة عمل بعنوان (وسائل تربوية وتوعوية للتأثير على الطالب والطالبات خالل العام -1436
1437هـ
 حقيبة حل المشكالت
 حقيبة إدارة الوقت
 إعداد وثيقة سياسة العمل الجماعي إلدارة نشاط الطالبات بتعليم المدينة المنورة
 المشاركة بورقة عمل إعداد القيادات إلبراز دور العملية التربوية في صناعة قيادات شابة آمنة فكريا ًتتناسب
مع رؤية  2030قدمت ضمن مؤتمر مدارس الريان األول تحت عنوان (أسرة واعية ..فكر آمن) المنعقد يوم
الثالثاء 1440/ 4 /4هـ


الدورات التدريبية الحاصلة عليها :
 .1ـ شهادة اجتياز((برنامج تدريبي في الحاسب اآللي)) مركز التدريب التربوي بالمدينة المنورة.
 .2ـ دورة(( برنامج معارف)).
 .3دورة تدريبية بعنوان(( فن االقناع والتأثير )) مجموعة إثراء للمشاريع التنموية واالستشارية
بجدةالتعاون مع جامعة طيبة بواقع  6ساعات في الفترة من  12-11محرم  1433الموافقة  7 -6ديسمبر
 2011تقديم نهى اليومسف معتمدة من مركز إيثراء للمشاريع التنموية واالستشارات .
 - .4دورة تدريبية بعنوان(( ذاتك وتميزها )) أكاديمية العداقي للتدريب واالستشارات تقديم أ /منى الجه ني
بتاريخ  1433 / 2 /2- 1433 /1 /30هـ بواقع  15ساعة تدريبية مكثفة .
 - .5دورة تدريبية بعنوان(( المراسالت االدارية وإعداد التقارير الصحفية )) دورة تطويرية تحت اشراف
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
 .6دورة اعداد حقائب تدريبية بواسطة آي ماس من المركز العالمي الكندي اعداد وتقديم المستشار د/محمود
التايه
preparation of training packages –PTP " course " .7
 (concepts, skill& features of classification and rating of training packagesCRTP tm ) Basic & Elevated
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 (( - .8إعداد المدرب المعتمد ))من أكاديمية المعلم للتدريب واالستشارات .المقامة في فندق شذا المدينة
بتاريخ  11فبراير  2012م بواقع  70ساعة تدريبية
 - .9مدرب معتمد من مركز ابن حزم لإلشراف والتدريب التربوي .
 . 10دبلوم ( أنماط الشخصية )من األكاديمية العالمية للتدريب والتطوير بواسطة أكاديمية خطوات التغيير.
 - . 11دورة تدريبية بعنوان (( أنماط الشخ صية )) مركز ايادات لإلشراف والتدريب التربوي يوم االحد - 8
 1433 /6 / 9هـ الموافق  2012 / 4/ 30/29م بواقع  10ساعات تقديم المدرب حجاب الحازمي
 - . 12دورة تدريبية بعنوان (( بناء الخطة التشغيلية )) من إدارة التدريب التربوي واالبتعاث بنات
بالمدينة المنورة .بمدة يومان من  1433 /5 / 17هـ وحتى  1433 / 5/ 18هـ بواقع  8ساعات تقديم المدرب
منصور فرغل
 - . 13دورة تدريبية في برنامج(( التخطيط التنفيذي )) من معهد اإلدارة العامة بالرياض .لمدة  3أيام
خالل الفترة من  1433 / 4 / 24الى 1433 /4 /26
 (( . 14دورة تدريب المدربين )) من معهد طيبة العالي النسائي للتدريب تحت رعاية جمعية
طيبة الخيرية النسائية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني .بواقع  25ساعة تدريبية مدة  5أيام في
الفترة من  1433 / 3 /17الى  1433 / 3/ 24هـ والمعتمدة من المؤسسة العام برقم 38268823
 - . 15دورة بعنوان (( التدريب على مهارات التعلم السريع )) من معهد طيبة العالي النسائي للتدريب
تحت رعاية جمعية طيبة الخيرية النسائية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني.
 - . 16دورة أخصائي حقائب تدريبية من مركز ابن حزم لإلشراف والتدريب التربوي المقدمة من
المستتشار الدتور محمود التايه من  13ربيع أول  1433هـ لمدة  25ساعة تدريبية .
 - . 17دورة تدريب بعنوان( مهارات العرض والتقديم وااللقاء )بشهادة مركز رعاية طيبة للتدريب  .خال ل
الفترة / 21 - 19رجب  1432هـ الموافق / 11- 9يونيو2012 /م
 - . 18دبلوم معتمد من  INLPTAفي In the Art and Science of Neuro Linguistic
Programming
 - . 19مدرب معتمد في برنامج تطوير مهارات المدربين في التفكير – (الكورت)( ) Cort
من مركز  DeB0noومركز النبالء بواقع  30ساعة تدريبية بتاريخ  1434 / 3/ 11 -7هـ
 - . 20حضرت برنامج تدريبي بعنوان (( المحاور الناجح )) من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
في الفترة من  1433 / 11 /22هـ  1433 /11 / 23ه ـ
 . 21دورة (( إدارة الجودة الشاملة )) بمعد  4ساعات ولمدة يوم واحد بتاريخ  1433 /12 /19هـ تقديم
الدكتور محمد داغستاني .
 . 22دورة (( الخرائط الذهنية )) مركز خدمة المجتمع والتدربي المستر بكلية السياحة والفندقة بالتعاون
مع الجمعية التعاونية للتدريب والدرسات االستشارية با لمدينة تقديم المدرب عبدهللا العطاس بتاريخ
 1433 / 12/20هـ بعدد  4ساعات .
 . 23دورة (( التوجيه الفعال الكوتتشينج )) وعدد سعاتها  16ساعه يومان تدريبية في الفترة من / 9
 1434 / 2هـ الى  1434 /2 / 10هـ والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم
65519585
 . 24دورة (( ممارس لتحليل خط اليد والتوقيع جرافولجي ))
 . 25دورة (( مفهوم الجوده )) مركز خدمة المجتمع والتدربي المستر بكلية السياحة والفندقة بالتعاون مع
الجمعية التعاونية للتدريب والدرسات االستشارية بالمدينة تقديم المدرب فاتن شيرة بتاريخ
 1433 / 12/27هـ بعدد ساعتين تدريبية .
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 . 26دبلوم الهندسة االسرية بتاريخ  1433 / 12 / 16- 2هـ الموافق  2012 /11 /1 -10 / 18م بواقع 24
ساعة تقديم المدرب حاتم سفرجي معتمدة من المركز االستشاري العربي لتطوير العمل التطوعي
 . 27دبلوم مدرب وممارس ومعالج بالبرمجة اللغوية العصبية .
 . 28دبلوم وممارس التنويم االيحائي .
 . 29تطوير مهارات المدربين في تريز ( حل المشكالت بطريقة إبداعية )مركز النبالء الشامل للتدريب
باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم ( ) 255591326بواقع  30ساعةخمس ايام .
 . 30مدرب معتمد في تريز و سكامبر من مركز ILA )International Leadership Academy
) انتير ن اشونال ليدر اكدمي البريطاني بواقع خمس ايام و  30ساعة مع الدكتور عثمان باعثمان
 . 31دورة(( تدريب المدربين في اإلرشاد وإعداد مرشد تربوي معتمد لمرحلة المراهقة ))بواقع  20ساعة
تدريبية  1434 /7 / 29هـ باعتماد وزارة التربية والتعليم ومركز مستشاركم للتعليم والتدريب مع الد ك تور
مصطفى ابوسعد .
 . 32دورة ((إعداد المستشار والمدرب في العالقات الزوجية ))بواقع  20ساعة تدريبية  1434 /7 /29هـ
باعتماد وزارة التربية والتعليم ومركز مستشاركم للتعليم والتدريب مع الدكتور مصطفى ابوسعد .
 . 33دورة تطوير مهارات مديري مسار ابتكار معارض إبداع لمدة (يومان ) بعدد  14ساعة تدريبة
والمنعقدة في الرياض الفترة من  1435 / 1/ 12هـ الى  1435 / 1/ 3هـ والمعتمدة من المؤسسة العامة من
التدريب والتقني والمهني برقم ( )2089009
 . 34شهادة حضور للبرنامج التدريبي ( االولمبياد الوطني لالبداع العلمي  – 2014مسار ابتكار ) في
الفترة من  1435 /1 /23هـ وحتى  1435 /1 /24هـ لمدة (يومان ) بواقع (  ) 10ساعات تدريبية خالل
الفترة الصباحية .معتمدة من االدارة العامه للتربية والتعليم التدريب التربوي واالبتعاث بنات  .المدربة
عنبرة الحيسوني – اشواق الردادي – سناء محمد الدردادي
 . 35دورة ( مهارات القيادة المعاصرة ) للمدربة نهلة حامد الجمال لمدة  4ايام خالل الفترة من / 26
 1435 / 2هـ حتى  1435 /2 / 29هـ بعدد  16ساعة تدريبية باعتماد مركز خدمة المجتمع والتدريب
المستمر بكلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة .
 . 36دورة (االبداع االداري) تديم المدرب والمستشار فهد عبدالعزيز االحمدي باعت ماد مركز المستشار
للتعليم والتدريب بإشراف إدارة التربة والتعليم من  1435 / 5/ 3هـ  1435 /5 / 4هـ بمعدل (  10ساعات )
 . 37دورة ( نطام نور المركزي والتدريب التربوي الذاتي ) مع المدربتين اروى عسيري وعبلة هاشم
باعتماد مركز التفكير المساند لإلشراف التربوي والتدريب الترب وي و وزارة التربة والتعلم من
 1435 / 1/ 9هـ إلى  1436 / 1/12هـ بمعدل  50ساعة المنعقدة في جمعية طيبة
 . 38دورة (  ) How to teachمن  1436 /1 / 19هـ إلى  1436 / 1/ 20هـ بمعدل  10ساعة المنعقدة
في االبتدائية  115تقديم المدربة مريم المسعود باعتماد التدريب التربوي بالشراكة مع شركة تطوير.
 . 39دورة ( القيادة التربوية الفاعلة لمديري المدارس ) من  1436 / 2/ 11هـ إلى  1436 / 2/ 13هـ
بمعدل  15ساعة المنعقدة قاعة النبالء تقديم المدرب أنور عبد هللا باعتمام معهد المقر التقني العالي
لإللكترونيات والتدريب المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
 .40حضور دورة رباعية التميز من الفتره  1436/6/26يوم واحد بواقع  4ساعات باعتماد مركز التدريب قاعه
مهارات المدرب  /أ /إبراهيم سعيد الحربي
 .41حضور البرنامج التدريبي لكي يتعلم الجميع في الفتره من 1436/6/27هـ لمدة يوم واحد في قاعه مهارات
يواقع  4ساعات تدريبة المدرب محمد احمد خليل بإعتماد مركز التدريب والبتعاث
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 .42دورة المهارات المتقدمة في تدريب المدربين ( )TOTبعدد  25ساعة والمنعقدة في الفترة من
1436/4/26هـ الى 1436/4/30هـ تقديم الدكتور والمدرب محمد الطيب والمدرب فهد الزهراني والمدرب
عبدالعزيز القايدي باعتماد الجمعية التعاونية للتدريب والدراسات االستشارية .
 .43دورة دليل الباحث العلمي  3ايام معتمدة من التدريب التربوي تقديم المشرفة التربوية أ /وفاء القرشي في
الفترة من 1437 /8/1الى 1438/8 /3هـ
 .44برنامج تدريبي لتأهيل المدربات على برنامج (صناع األعمال )تم في الرياض بواقع  25ساعه تدريبية في
الفترة من 2015/22/29م الى 2015/12/3م معتمده من شركة تطوير للخدمات التعليمية .
 .45دورة (الخطة التشغيليىة )من  1437/3/3الى 1437/3/5هـ معتمدة من قبل إدارة التدريب المدرب أ /سعود
السحيمي مدة  3أيام بواقع  9ساعات
 .46دورة (فطن) معتمدة من إدارة التدريب واالبتعاث في الفترة من 1436/12/28هـ الى 1436/12/ 30هـ
لمدة  3أيام بواقع  12ساعة تقديم كل من المدربين ناشي الحربي ويوسف ظاهر
 .47حضور البرنامج التدريبي الخط العربي والزخرفة اإلسالمية في الفتره من 1437/7/24هـ الى
 1437/7/26بواقع  12ساعه  3أيام في قاعه االجتماعات في مبنى الشؤون التعليمية المدرب بشار ابوبكر عالوه
باعتماد من إدارة التدريب واالبتعاث
 .48دورة (تدريب المدربين المعتمد لبرنامج التربية اإلعالمية الناقدة –وطني انتماء )في الفتره من
1438/8/22هـ الى 1438/2 /24هـ بواقع  5ساعه تدريبة معتمد من مركز التدريب واالبتعاث قدم الدورة وليد
الراجح وماجد المغامسي في قاعه مهارات
 .49ورشة األهداف الذكية ضمن فعاليات المشروع الوزاري صناع االعمال في الفترة من 1438/7/9-6هـ في
جدة .
 .50ورشة قراءة معايير التحكيم ضمن فعاليات المشروع الوزاري صناع االعمال في الفترة من 1438/7/9-6هـ
المنعقدة في جده معتمدة من مدير تعليم جده
 .51الورشة التدريبية لبرنامج االليستريتور – تصميم المجوهرات –تصميم األزياء –القصص المصورة المنفذ
عبر برنامج لقاء للعام .1438 -1437
 .52الوشة التدربة لصناعة األفالم للمشروع الوزاري أولمبياد التصميم الفني للعام 1439-1438هـ عن طريق
برنامج لقاء االلكتروني في مبنى الشؤون التعليمة .
 .53األمسية التدريبية "تصميم برامج النشاط غير الصفي " للمدربة أمل عبدهللا الحرقان يوم األربعاء الموافق
 1439 /11 /13هـ معتمده من إدارة نشاط الطالبات منعقدة في م12
 .54ورشة "كيف اختار الزي المناسب " ضمن فعاليات المشروع الوزاري للثقافة والفنون "التصميم الفني " للعام
1438-1437هـ المنعقدة في جده معتمدة من مدير تعليم جده
 .55ورشة توظيف مهارات التفكير اإلبداعي في التعرف على األفكار األصلية للمشروعات ضمن فعاليات
المرحلة النهائية للمشروع الوطني صناع األعمال (ريادة األعمال) في التعليم في الفترة من 1438/7/9-6هـ
المنعقدة في جده معتمدة من مدير تعليم جده
 .56الورشة التدريبية للمشروع الوزاري التصميم الفني في مجال برنامج االليستريتور – تصميم المجوهرات –
تصميم األزياء – القصة المصورة المنفذ عبر برنامج لقاء للعام 1438-1437هـ والمعتمده من مدير تعليم جده
 .57برنامج رفع كفاءة العاملين مع الشباب في الفترة من / 24-22أكتوبر  2017/التابعة للراجحي اإلنسانية
والتركي القابضة من مبادرة شباب مجتمعي بواقع  15ساعه لمدة  3أيام بإستضافة هيئة تطوير المدينة النورة
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 .58حضور ورشة عمل مبادرات تعليم المدينة المنورة التي عقدت في المدينة المنورة يوم األربعاء  /28مارس
 2018 /3م والمعتمدة من شركة تطوير للخدمات التعليمية .
 .59حضور دورة برنامج خدمة المجتمع (أهلها ) في الفترة من 1439 /5/18هـ وحتى 1439/5/22هـ لمدة
خمس أيام للمدربة سلوى خنكار بواقع  20ساعة تدريبية .
 .60رخصة المدينة المنورة للعمل التطوعي المرحلة األولى المنعقدة خالل الفترة من 1439 /7 /12 -8هـ بواقع
 30ساعة تدريبية والمعتمدة من مكتب العمل التطوعي بالمدينة المنورة هيئة تطوير المدينة المنورة
 .61حضور دورة أحترافيت التحرير الصحفي بواقع  5ساعات يوم االثنين 1438 /12 /6هـ المعتمدة من صحيفة
عيون المدينة االلكترونية والمنعقدة في مكتبة السيد حبيب
 .62شهادة حضور ورشة االستدامة في خدمة أنسنة المدن المنعقدة في جامعة طيبة في الفترة من /24-21
شعبان 1439-هـ -10-7مايو  2018-م والمعتمدة من هيئة تطوير المدينة المنورة
 .63حضور دورة الرخصة الدولية للعمل التطوعي المقامة في المركز المهني للقيادات التربوية ولمدة  5أيام
بتاريخ  1439/6 /19 -15هـ بواقع  25ساعة تطوعية المعتمدة من جمعية التطوع الخيرية فزعة
 .64حاصلة على الرخصة الدولية للعمل التطوعي من برنامج الرخصة وبذلك سجلت متطوع معتمد في جميع
منظمات اإلتحاد العربي للعمل التطوعي وشبكات التطوع العربية والوطنية وهي شهادة صالحة لمدة سنتين من
عان  2018/ 10 /5م
 .65حضور فعاليات مؤتمر التربية الصحية والنشاط البدني بالمدينة المنورة والذي عقد بكليات الريان خالل الفترة
من 1439/6/12-11هـ الموافق 2018/2/28-27م بواقع  12ساعة
 .66المشاركة في البرنامج التدريبي (تحليل السلوك التطبيقي  ) ABAفي الفترة من  1440 /2 / 19هـ ولمدة 3
أيام بواقع  12ساعة بإعتماد من الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر المدينة المنورة
 .67حضور دورة القيادة في العمل التطوعي بمدة  5أيام  25ساعة تدريبية والمنعقدة بالمدينة المنورة في هيئة
تطوير المدينة بتاريخ  1440 /4 / 7 – 3هـ والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم
()101849743
 .68حضور ورشة عمل القيادة المجتمعية مدة يوم واحد في هيئة تطوير المدينة تقديم المدرب بندر عابد بتاريخ 7
2018/ 11/م
 .69ورشة عمل إدارة المتطوعين في الفترة من االثنين  28محرم  1440هـ  / 8لكتوبر الى يوم الثالثاء الموافق
 29محرم تقديم شركة غدن لالستشارات وبناء القدرات .
 .70دورة تأهيل الميسرين في المجال العمل التطوعي خالل العام  2018-2018م المقامة في ث 43مدة 20
ساعة تدريبية تقدم شكرة غدن.
 .71دورة قوانين النمو يوم واحد تدريب الدكتوررشاد فقية في مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة طيبة والمعتمدة من
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم ( )215761552بمعدل  6ساعات يوم واحد والمنعقدة في 2 / 23
 1440 /هـ
 .72حضور ورقة عمل صياغة العقود للدكتور محمود في مؤتمر إنصاف القانوني بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة
يوم  1440 / 5 / 21هـ
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 .73حضور البرنامج التدريبي (ريادة االعمال االجتماعية ) والمقام خالل الفترة  2019/2 / 26- 25م بواقع 8
ساعات تقديم الهئية العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة " منشأت " في المدينة المنورة
 .74مشاركة في برنامج تمكين قادة العمل التطوعي المنفذ في المدينة المنورة من تاريخ  1440 /4/4الى
 1440/4/6في المدنة المنورة من قبل مكتب غراس لالستشارات تقديم األستاذ علي عبدهللا الدوسري .
 .75حضور دورة القيادة في العمل التطوعي مدة  5أيام بواقع  25ساعة والمنعقدة بتاريخ  1440/4 / 7 – 3هـ
والمعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم ( )101849743في المدينة المنورة
 .76شهادة ساعات تطوعية في فرق إيثار التطوعي التابع إلدارة التعليم خالل الفترة من  1440 /11/ 20هـ الى
 1440/12/ 30هـ بواقع  150ساعة تطوعية .
 .77حاصلة على الرخصة الدولية في المسؤولية المجتمعية لمدة  20ساعة تدريبية بتاريخ  2019 /4 / 27 -25م
في المدينة المنورة تنظيم الشبكة األقليمية للمسؤولية االجتماعية.
 .78حاصلة على رخصة مدقق في تطبيق متطلبات المواصفة القياسية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات (
 ) iso 26000من األكادمية الدولية للمسؤولية االجتماعية عضو الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية .من 1
الى  3أغسطس 2019م
 .79المشاركة في فعاليات المنتدى التاسع لتطوير القطاع غير الربحي المنعقد في الظهران تنظمة جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن وحضور ورشة االستثمار االجتماعي  9ربيع الثاني  1441الموافق  6ديسمبر 2019م
 .80حضور البرنامج التدريبي المالية لغير الماليين المنعقده خالل الفترة من  10الى 1441 5- 12هـ بواقع 12
ساعه تدريبية من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة
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