
 

 
 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 

 

                                                                           :Personal Information  :المعلومات الشخصية

   Name: Aisha Saad Alolaimi عائشة سعد العليمي : األسم 

Tel: +965 65000199 65000199 965+  :الهاتف 

E-mail : Umsaad123@gmail.com 

               bakkragroup@gmail.com 

 Umsaad123@gmail.com  :البريد اإللكتروني

                        bakkragroup@gmail.com 

Website: www.bakkragroup.com 

 

  www.bakkragroup.com: الموقع اإللكتروني

 

City/Country:   Kuwait city  مدينة الكويت :الدولة / المدينة 
 

 

                                                                          Academic Certificates    الشهادات العلمية أهم 

Bachelor In English Language & Literature  

Faculty Of Arts – Kuwait University 

1988 

 

 8811 -جامعة الكويت  -( لغة انجليزية)اآلداب ليسانس في 

 

                                                                          Academic Certificates    الخبرات الوظيفية     

 

- Bakkra  HandTech Solutions Leader 

2017- now 

- IT Consultant , Kuwait Foundation for the 

Advancement of Sciences (1992-2014) 

 

  7182 بكرة للتقنيات اليدوية والحلول شركة رئيس -

  7182رئيس مجموعة بكرة للفنون الحرفية  -

العلمي  مستشار نظم معلومات، مؤسسة الكويت للتقدم -

(8887-7182) 
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                                                         Training and Courses   تدريبيةالمهنية أو الدورات الأهم 

- Writing Administrative and Technical 

Reports - Kuwait Foundation for the 

Advancement of Sciences - 2004 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  - كتابة التقارير االدارية والفنية -

2004 - 

- Neuro Linguistic Programming (NLP) - 
Kuwait Foundation for the Advancement of 

Sciences - 2004 

مؤسسة الكويت للتقدم  -مقدمة في البرمجة اللغوية والعصبية  -

 2004 -العلمي 

 

- Training 101 Course (concepts, skills, and 

features) - Canada Global Centre Consulting 

and Training - 2016 

العالمي الكندي المركز TOT - دورة مدرب معتمد  -

  2016 – لالستشارات والتدريب

- TOT Trainer Horizons Learning, England- 

2016 

 7182 -للتعليم ايزنس رهو - TOTمدرب معتمد دورة  -

- Life Coaching Practitioner – Horizons 

Learning, England- 2016 

من مركز  LCPكوتش التوجيه الشخصي للحياة دورة  -

 7182 -بريطانيا  –هواريزنس للتعليم 

- Psycho – Geometrics program, Academic 

Board for Human Development 

برنامج الهندسة النفسية لتحليل الشخصية ونجاح دورة  -

 ر االنسانيللبورد االكاديمي في التطو –العالقات 

- Effective Promotion Mix - Energy 

Development Institute for Private Training - 

2016 

معهد تنمية الطاقة للتدريب دورة المزيج الترويجى الفعال  -

 2016 - االهلي

- Workshop Training Games and Training by 

Experience - World Trainers Club - 2016 

النادي العالمي   - ورشة  االلعاب التدريبيه والتدريب بالتجربه -

 2016 - للمدربين

- Small Projects Map - World Trainers Club - 

2016 

 - النادي العالمي للمدربين  - خارطة المشروعات الصغيرة -

2016 

 
 7182منتدى مدربات  –دورة مهارات العرض والتقديم  -

 
الصفات القيمية والشخصية .. ورشة تدريبية التدريب بالقيم -

 7182النادي العالمي للمدربين  –للمدرب المتميز 

 
النادي العالمي  –للنجاح في التدريب ... ورشة خطوات -

 7182 -للمدربين 

  



 
 

 

 

  

 
إدارة المشروعات الصغيرة  -ورشة صناعة العالمة التجارية  -

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي  –

  - 2016للدولة

 
إدارة  -ورشة الجوانب القانونية للمشاريع الصغيرة  -

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة  –المشروعات الصغيرة 

 2016 - والجهاز التنفيذي للدولة

 
برنامج إعادة  –إدارة المشروعات الصغيرة  -عبقرية الثراء  -

  - 2016هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة

 
إدارة  -الء من خالل االنماط الشخصية ورشة خدمة العم -

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة  –المشروعات الصغيرة 

 2016 - والجهاز التنفيذي للدولة

 
 7182لي ثنكرز لتعليم التفكير  –ورشة سكامبر في حياتنا  -

 
معهد نيونكست  –حضور دورة تحديد المسار التدريبي  -

 7182برنامج دسكفري   –للتدريب 

 
 –معهد نيونكست للتدريب   -حضور دورة مفاتيح النجاح  -

 7182برنامج دسكفري  

 
افيروس  –الكاريزما الصامتة ... حضور دورة لغة الجسد  -

 7182 –انسباير لتنظيم المؤتمرات 

 
منتدى  -8الدبلوم التدريبي في السيرة النبوية جبرنامج  -

 7182 -مدربات 

 
المستشار غياث  –وشة الكوتشينغ الشخصي عند الشباب  -

 7182 -نادي الشرق االوسط للكوتشينغ –الهواري 

 
 .للمؤسسات واالفراد تصميم وانشاء صفحات انترنت -



 

 

 

 

 

 

 

                                المراكز والعضويات  

 7182 -عضو في النادي العالمي للمدربين  - 

Associate Trainer from Canada Global 

Consulting& Training 2016 

من المركز الكندي وعضوية مدرب مساعد معتمد  -

 7182لالستشارات والتدريب 

 7182والمهنيات الكويتية سيدات االعمال عضو في شبكة  - 

 اتحاد صاحبات االعمال والمهن الصغيرة والكبيرة عضو في  - 

7182 

 7182عضو في الحياة المتزنة غير ادراكك تتغير حياتك  - 

 

   االنشطة االخرى                               

حضور الملتقى العربي االول لرائدات االعمال في محافظة  - 

 7182اغسطس   -سلطنة عمان  –صاللة  –ظفار 

 –حضور المؤتمر الثاني لنادي الشرق االوسط للكوتشينغ  - 

 7182 -الكويت 

  

 


