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  :المؤهالت العلمية

 كلية التربية األساسية  –دبلوم فنون  -

 

 : الدورات التدريبية

 حاصلة على دورة تدربية في الحاسب اآللي  -

 1145حاصلة على دورة المرأة في ظل قانون العمل الجديد  -

 حاصلة على دورة تنمية مهارات المدربين  -

 سياسيا حاصلة على دورة تعزيز دور المرأة -

 حاصلة على دورة تدريبية في الكرستال والديكوباج  -

 حاصلة على دورة تدريبية في الخزف مستوى متقدم -

 حاصلة على دورة تدريبية في الطباعة على القماش -

 حاصلة على دورة تدريبية في تشكيل المعادن  -

 حاصلة على دورة تدريبية في اللغة االنجليزية  -

 حاصلة على شهادة ورشة عمل اإلعالنات لمنظمة بيرفوت األمريكية  -

 حاصلة على عدة شهادات شكر وتقدير للمشاركة في عدة مؤتمرات خارجية وداخليه  -

 

  :الخبرات العملية 

 إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون االجتماعية والعمل  –رئيس قسم األنشطة والبرامج  -

 إدارة العالقات العامة بوزارة الشئون االجتماعية والعمل  –رئيس قسم المطبوعات  -

للمشروعات الصغيره والمتوسطة بوزارة الشئون االجتماعية  55مدير حاضنة السالم بوتيك  -
 والعمل

 

  :المشاركات الخارجية 

جسورنا ) 1145المشاركة في المؤتمر العالمي لسيدات ورائدات االعمال بمملكة البحرين مارس  -
 ( العالم إلى 

) المشاركة في عدة معارض خارجية ممثلة عن وزارة الشئون االجتماعية والعمل لألسر المنتجة  -
 (القاهرة  –البحرين  –قطر  –عمان  –السعودية  –( سنوات  41القرية العالمية لمدة ) دبي 

 1141المؤتمر الدولي الثالث لالتحاد الوطني النسائي المغربي  -



 –تونس ) 1149شاركت بالعديد من المؤتمرات الخاصة في مجلس سيدات األعمال العرب لعام  -
 .(المغرب  –لبنان  –الهند  -القاهرة  –البحرين 

 

  :الخبرات 

 خبرة في اعداد وترتيب المؤتمرات والمعارض  -

 خبرة في مجال العالقات العامة  -

 خبرة في اقامة المعارض وترتيبها  -

تنسيق  –الديكو باج  –الخزف  –الرسم على الحرير )خبرة في اقامة الدورات التدريبية الفنية  -
 (الرسم على المالبس  –الرسم الزيتي  –الزهور 

 

  :  المجال اإلجتماعي 

 عضو في جمعية العالقات العامة الكويتية  -

 الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عضو في اتحاد صاحبات المهن  -
–تونس ) 1149شاركت بالعديد من المؤتمرات الخاصة في مجلس سيدات األعمال العرب لعام 

 .(المغرب  –لبنان  –الهند  -البحرين  –مصر 
دق الحب في  –تونس )  1140وايضا شاركت في المؤتمرات التابعة لالتحاد خارج الكويت لعام 

 (البحرين 

 ة لخدمة المجتمع عضو في الجمعية الكويتية التطوعية النسائي -

 عضو في اللجنة التحضيرية الكويتية للمؤتمرات العام للشبكة العربية للمنظمات األهلية  -

 عضو في رابطة اإلجتماعيين  -

 عضو في نادي الحرف اليدوية  -

 عضو في نادي الفتاة  -

 عضو في الجمعية اإلسالمية  -

 مختار بيئي منطقة الروضة  -

 عضو في مجلس الحي لمنطقة البيئة  -
 

 

  


