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 برات :ـــالخ
 من  موظفة في قسم خدمة المعلومات في مجال)خدمة العمالء ( في غرفة تجارة و صناعة حضرموت

 . .  0/0/7101إلى  9/01/7119تاريخ  : 

 تصميم  وكافة برامج األوفس في مدارس  في مجال تدريس و تدريب كافة برامج الحاسوب من برمجة و

 -معهد األندلس   –جمعية السعادة  –مركز الناصر  –المعهد الدولي الحديث  –مركز الفتاه  -األحفاد 

غرفة تجارة وصناعة حضرموت  من عام    -مؤسسة العون للتنمية  –جمعية تكنولوجيا المعلومات 

 م.   7119سبتمبر   -7111

 الرياضيات في مركز الطالبة . في مجال تدريس مادة 

  0/0/7101وحتى 0/0/7118في مجال السكرتارية في مكتب دار العمارة للهندسة و الدراسات من.  

 وإلى اآلن  7112من في الصندوق االجتماعي للتنمية  ستشاريةإك.  

 7118من الصندوق اإلجتماعي للتنمية  قسم التعاقدات في مجال  سرعة إدخال البيانات في . 

  م والى األن.0/0/7101من فوه . –مدرسة في قسم برمجيات الحاسوب في المعهد التقني الصناعي 

 . منسقة المعهد التقني الصناعي في النشاط الرياضي والثقافي 

  م وإلى اآلن .7101مدرس في جامعة حضرموت كلية البنات قسم رياض األطفال من 

 وإلى  7106وفبراير  7106ية قسم  الطالبات من فبراير مدرس في جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالم

 اآلن . 

 

mailto:B_shaden@hotmail.com
mailto:B_shaden@hotmail.com
mailto:shadnyslm@gmail.com
mailto:shadnyslm@gmail.com


 رات و الشهادات المتحصلة عليها :الدو

  في كافة برامج أوفسwin- word excel-access-power point-internet-  وحاصلة على شهادة من معهد .

 األندلس .

 . في صيانة البرامج  وحاصلة على شهادة من معهد األندلس 

 باعة عربي انجليزي  وحاصلة على شهادة من معهد األندلس .في الط 

 . في برنامج التصميم فوتوشوب  وحاصلة على شهادة من معهد المحترفين 

 .  في برنامج الفالش ماكس   وحاصلة على شهادة من معهد جيل المستقبل 

 عاية طالب العلم .دورة في تأهيل معلمي ومعلمات المراكز التدريبية وحاصلة على شهادة من جمعية ر 

  . دورة في اإلعالم  المرئي و المسموع وحاصلة على شهادة من جامعة حضرموت 

 . دورة في التسويق و جودة المنتج وحاصلة على شهادة من توطين للتنمية البشرية 

 . المشاركة  في برنامج محو أمية الحاسوب للقطاع النسائي  ثانوية الميناء للبنات 

 دورة تدريبية الــPRA .  في البحث الريفي السريع  وحاصلة على شهادة من الصندوق اإلجتماعي للتنمية 

  في برنامج النقد مقابل العمل  وحاصلة على شهادة من الصندوق اإلجتماعي للتنمية  . ةدورة تدريبي 

 جتماعي للتنمية  .دورة تدريبية في برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية   وحاصلة على شهادة من الصندوق اإل 

 .  دورة تدريبية في التعاقدات المجتمعية   وحاصلة على شهادة من الصندوق اإلجتماعي للتنمية 

 .   دورة تدريبية في طرق التدريس الحديثة   وحاصلة على شهادة من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 

 .  دورة تدريبية في التوعية الغذائية للمثقفين المجتمعيين  وحاصلة على شهادة من الصندوق اإلجتماعي للتنمية 

 . دورة تدريبية في اإلتصال والتواصل  التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني 

 . دورة تدريبية في تأهيل الخريجين لسوق العمل  التابعة لبرنامج بزنس ايدج 

 ورة في المسح الميداني د KAP-  صنعاء . –صنعاء وحاصلة  على شهادة من اتحاد نساء اليمن 

 .دورة في التوعية المجتمعية للصندوق اإلجتماعي للتنمية 

  دورة تدريبية في مجموعة النقاش البؤرية للمسح القاعدي لصحة األم والطفل التابعة للجهاز المركزي لإلحصاء مع

 صنعاء.  -منظمة اليونيسيف 

  حاصلة على شهادة التوفلITP TOEFL   م .7103من معهد ايميدست بعدن مايو 

  من المركز العالمي للتدريب واإلستشارات َ حاصلة على شهادة  الدبلوم في البرمجة اللغوية العصبية معتمدة دوليا

ICNLP ) . )71-78/7/7101م 

 حاصلة ( على شهادة الدبلوم في مهارات التفكير العمليCORT 1   معتمدة دولياً من األكاديمية اإلمريكية للتدريب )

 م00/6/7101 –م 9/6/7101واإلستشارات  .

  من المركز العالمي للتدريب واإلستشارات َ حاصلة على شهادة  ممارس البرمجة اللغوية العصبية معتمدة دوليا

ICNLP )  . ) 

 مل ورشه عIT     الدولية من معهد كايزن الوسطIBTA  ORACEL  - COMP TIA -  MICROSOFT  

 

  يونيو في المالحظة الصفية في المعهد التقني الصناعي بالمكال . 9-0ورشة عمل المجلس البريطاني من 

  م .7/6/7101 –م 3/6/7101ورشة عمل المجلس البريطاني في اإلرشاد األكاديمي للفترة من 

https://www.ets.org/toefl_itp


 
 اللغات :

 اللغة العربية . -

 اللغة اإلنجليزية . -

 

 تأليف كتب :
 مقدمة في الحاسوب . -

 تطبيقات الحاسوب . -

 

 مدربة :
 التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني . –محاضرات في اإلتصال والتواصل  -

 التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني  -محاضرات في ادارة الوقت -

 بالتنسيق مع فريق سواعد الخير التطوعي . -ات كيف تختار تخصصك الجامعي .محاضر -

 

 ابحاث للنشر :
 بالمكال -م بكلية التربية 7107م،7101وتحليل رسائل الماجستير التي تم مناقشتها في العامين  تقييم -

 . APA العلمي  و النشرجامعة حضرموت في ضوء معايير التوثيق 

 

 
 

  م  .7107سبتمبر 0أغسطس إلى  31تدريبية  في أخالقيات البحث العلمي من جامعة حضرموت للفترة من دورة 

  م7107أغسطس  77-73دورة تدريبية  في التدريس الفعّال  من جامعة حضرموت للفترة من  . 

  م .7107يمبرسب 01 -03دورة تدريبية في أخالقيات وآداب المهنة في الجامعات من جامعة حضرموت للفترة من 

  م7107ديسمبر  3-7دورة تدريبية في مهارات البحث اإللكتروني من جامعة حضرموت للفترة من . 

  م 7106يناير  1 -3دورة تدريبية في تغذية األم  والطفل من جامعة حضرموت للفترة من  . 

  دورة تدريبية في برنامج الحزم اإلحصائيةSPSS  ن ــــــــرموت للفترة ممركز التطوير األكاديمي بجامعة حض

 .م  7106( مايو 70-73)

  ( 06-07)ن ــــــــمركز التطوير األكاديمي بجامعة حضرموت للفترة مكيف تعد مشروعا بحثيا  دورة تدريبية في

 .م  7106أكتوبر  

  76)ن ــــــــمركز التطوير األكاديمي بجامعة حضرموت للفترة م  -النشر الدولي للبحوث العلميةدورة تدريبية في-

 .م  7102( يناير  79

  ( ابريل  07-03)ن ــــــــمركز التطوير األكاديمي بجامعة حضرموت للفترة م  -في التفكير االبداعيدورة تدريبية

 .م  7102

  التحليل االحصائي دورة تدريبية فيSPSS-   ( مايو  00-8)ن ــــــــللفترة م دار المعارف للبحوث واالحصاء

 .م  7102


