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 solaa333@gmail.com: البريد االلكتروني 3316911906000: رقم الهاتف 
 611369133076: رقم البطاقة المدنية  عزباء : الحالة اإلجتماعية 

 

  :المؤهالت العلمية

 6339( إذاعة وتلفزيون)إعالم : جامعة الكويت التخصص  –بكلريوس آداب : الشهادة الجامعية  -

 

 : الدورات التدريبية

 NLBحاصلة على دورة البرمجة اللغوية العصبية  -
 6396 متقدم  –اإلتصال وخدمة العمالء حاصلة على شهادة دورة  -

 6397 الخليجية والمشاريع الصغيرة واقع وطموححاصلة على شهادة دورة المرأة  -

 6396المشاريععرض حاصلة على شهادة ورشة احتراف  -

 6396تقنيات التدريب والمهارة الشخصية حاصلة على شهادة دورة تدريبية  -

  6396إدارة المشاريع   prince2حاصلة على شهادة دورة تدريبية  -
 

  :الخبرات العملية 

 9119موظفة بوزارة الشئون االجتماعية العمل بوظيفة كاتبة بإدارة تنمية المجتمع  -

 6339باحث مبتدى اعالم بمكتب وزير الشئون االجتماعية والعمل  -

 6336قسم اإلعالم  بادارة العالقات العامة وزارة الشئون االجتماعية والعمل  –باحث اعالمي  -

 6397النشر بإدارة العالقات العامة واإلعالم ورئيس قسم المطبوعات  -

 6397عالم بالهيئة العامة للقوى العاملة عالم بإدارة العالقات العامة واإلرئيس قسم اإل -

 6399م بالهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العالقات العامة واإلعال -
 

  :المشاركات الخارجية 

اإلعالم وقضايا )قدمت ورقة عمل في ندوة اإلعالم واإلعاقة بالمملكة األردنية الهاشمية بعنوان  -
 .ممثلة عن وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل  6397ابريل (  اإلعاقة

ممثلة عن الهيئة العامة  6399المشاركة في ندوة استراتيجية اإلعالم في جمهورية مصر العربية  -
 .والتي نظمتها منظمة العمل العربية للقوى العاملة 

المشاركة باجتماعات مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الكويت ضمن آليات اإلستعراض  -
 . ممثلة عن الهيئة العامة للقوى العاملة  6399الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان بجنيف 

 ممثلة عن الهيئة العامة للقوى العاملة  6399المشاركة في مؤتمر العمل الدولي جنيف  -
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  :لخبرات ا

 خبرة في اعداد وترتيب المؤتمرات والمعارض  -

 خبرة في مجال العالقات العامة  -

 خبرة في مجال االعالم وكتابة األخبار الصحفية  -

 خبرة في اإلشراف و إعداد المطبوعات  -
 

  :  المجال اإلجتماعي 

 عضو في جمعية العالقات العامة الكويتية  -

 (اللجنة االعالمية)الكويتي عضو في اتحاد صاحبات المهن  -
تونس ) 6396شاركت بالعديد من المؤتمرات الخاصة في مجلس سيدات األعمال العرب لعام 

 ( المغرب –لبنان  –الهند  –6396
 .( دق الحب في البحرين  – 6391وايضا المؤتمرات الخاصة باالتحاد تونس 

 

 

  


