
ِرهام الساعدي أو رٌي هام ؛
 

كنايًة عن األثر الذي أتركه في كل مكان أمُر ِبه
أروي كل من أقابله بما يفيده و ترتوي األشياء فور لمسي لها

 أدرس إدارة األعمال في مستواي األخير ، حصاد سنيني الثالث ونصف بلغ ( ٣.٧٥ من أصل ٤ ) ولله الحمد

2018 - 2019
 

اإلنضمام إلى المجلس الُطالبي : 
المساهمة تفعيل آلية لعرض ( سينما ) داخل مقر ريع الذاخر 

المساهمة في تدشين أسبوع توعوي لـ ( سرطان الثدي )
( Game’s Day ) المساهمة في تفعيل و إنجاح أكبر فعاليات المجلس الطالبي

 

2019-2020

إقامة و تنظيم فعالية  النزهه تحت عنوان ( ممكن نتعرف ؟) :  

إقامة و تنظيم فعالية الشواء تحت عنوان ( لنوقد وهجًا  ) : 

تّولي قيادة ( فريق مدد ) في المجلس الطالبي :
 

        هدفت إلى خلق روابط بين طالبات الكلية  بكافة تخصصاتها
 

        هدفت الفعالية للترفيه عن الطالبات ُقبيل فترة االختبارات
        و ُأطلقت تحت مبادرة #كن_سعيدًا  

 
 

إعداد محتوى ملف الفرص الُمنتظرة ، و هو جامع لكل الفرص الريادية في المملكة

تفعيل برنامج الـ ( Cob Talks) في نسخته الثانية الكترونيًا 

التعريف باللقاء العلمي الحادي عشر و مسابقة قدوة الجامعة تحت عنوان ( أظهري نورك)

اعداد مقترح إلقامة ( JOB FAIR ) للطالبات داخل الكلية  

2020 - 2021
 

إنضمامي لـ ( فريق النور)  في المجلس الطالبي و المساهمة في إنجاز ما يلي :
 

 

 

  

 
 

ترشيح عضوات جدد لتغطية احتياج المجلس في التنفيذ
عمل اجتماعات بداية الترم للتخطيط و في نهايته للتقييم

إعداد الخطط بالتعاون مع قائدات األفرق
متابعة سير المهام و تماشيها مع الخطط

كتابة التنبيهات للعضوات ان ُوجد و إرسال الشكر للمنجز
تدوين إنجازات المجلس الطالبي و تدوين تقّدمه

تّولي منصب ( نائبة المجلس الطالبي ) و المساهمة فيما يلي :
 

المشاركة في مسابقة تحدي رواد األعمال 
 

تم وصولي الى التصفيات النهائية ؛ فتوسعت جوانبي العلمية ، 
نمو دائرة عالقاتي و استمراريتها  مع أصحاب المشاريع الُمشابهه

 و أساتذة وادي مكة

 نشر استبيان الستقطاب عضوات ذوي مهارات معّينة 
عمل مقابالت للمتقدمات

الترشيح و إرسال رسائل للقبول أو الرفض 
تقسيم الِفرق و توزيع االعضاء 

 
خريجة برنامج القيادات الشابة ( YLC  | قادة التحول ) 

 
برنامج سنوي ُترشح له ١٥ طالبة من جامعة أم القرى

ُيعنى فيه التدريب إدارًيا لمدة ٩ أسابيع مع مدربين مرخصين للتأهيل لسوق العمل
 

إعادة تأسيس المجلس الطالبي و تفعيله :                                                                     
 

 

تقديم دورة بالتعاون مع مؤسسة بصمة خير األهلية ل ٦٠ ُمتدربة 
ادارة و كتابة محتوى لمنصات مختلفة ُتعنى بتعليم القهوة

امتالك حساب تجاري لبيع أكواب القهوة

ُمدربة إعداد و تحضير القهوة الُمختصة :
 

         و اجابة التساؤالت وحل المشكالت المختصة بتحضيرها 

أنا أتطوع ، ألتطور ، ألجرب حتى أتمكن من اكتشاف 
و إيجاد شغفي .. ألوسع مداركي و أطّبق خبراتي

تجهيز برنامج رمضاني للفتيات  
العمل على انجاح إحدى برامج المؤسسة

متطوعة ثم أستاذة لدى مؤسسة إسعاد الوقفية :
مركز يختص بقضايا  المرأة محليًا وعالميَا ويهدف إلى استثمار

 الطاقات النسائية من خالل تقديم خدمات مجتمعية تطوعية.

الترشيح لمسابقة كرسي األستاذ محمد بن الدن  :
ايماني بأهمية خوض التجارب ُمبكرًا كان الدافع للتسجيل ،

وصلت الى التصفيات ما قبل النهائية  

معرفة نفسك بنقاط قوتها و ضعفها ال يأتي اليِك على طبٍق من ذهب ، و خريطتك

لوصول وجهتك هي "التــجـارب" و لذلك أنا ُخضت ( اإلبتكارات ، اآلريكثون و الُمسابقات ) 

تحقيق المركز الثالث في مسابقة آركيثون الحي النموذجي 
 

و هي مسابقة لتولي إحدى أحياء مكة المكرمة و النجاح في تحسينها تقنيًا

تحقيق المركز الثاني في مسابقة ابتكارات أم القرى 
 

نّصت المسابقة على ابتكار ُمساعد لتجاوز أزمة عصرنا الحالي ، 
مع الحرص على  سرعة و سهولة تنفيذه

سّلْمتني لنفسي عجينًة خام في سنة تخصصي األولى ، و ُكل تجاربي أدناه ساهمت في تشكيلي :

ُمصورة في فريق ( ساعدني الصحي ) 
 

توثيق الفعاليات في منصات التواصل اإلجتماعي

كتابة الخطابات 
كتابة التقارير 

تّولي مهام ادارية :
 

من أنا ؟

ِرهام تطوعًيا

ُهنا يكمن تأسيس الذات على الخوض للتعلم و اكتشاف شغف الذات منذ البدايات

ِرهام  اإلنجاز 

القادم أعظم ! 

https://drive.google.com/file/d/1V3GZp2_XVb8tNK_X_-IiYKccVIaTP6qO/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1V3GZp2_XVb8tNK_X_-IiYKccVIaTP6qO/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1a3PBZJ8AG0SrxPbansQv-YBs0eIcawX3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1kI3oW3zeJlKJ7LL_4NkPn4Z_uyOffw1K/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1kI3oW3zeJlKJ7LL_4NkPn4Z_uyOffw1K/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1kI3oW3zeJlKJ7LL_4NkPn4Z_uyOffw1K/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JrJ6Z7ely9XsEmrdGPG4IdBc3RwdLt0M/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17wIqR21f6bWwp5zgu5kR3Bog0bNysMKH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17c0gvYBB9xfBgyioTeit1sV4iW-fS4zK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17c0gvYBB9xfBgyioTeit1sV4iW-fS4zK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17c0gvYBB9xfBgyioTeit1sV4iW-fS4zK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17c0gvYBB9xfBgyioTeit1sV4iW-fS4zK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1N96tYLVDumjutZ1dAO8wSQibpPurQN4g/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1VHvL1pgodauJmOgiVzwf3CjD7XECSCaE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1VHvL1pgodauJmOgiVzwf3CjD7XECSCaE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1yemx7pWbVQ90wt5as_aL59_oPywwJXKB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1yemx7pWbVQ90wt5as_aL59_oPywwJXKB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1F3NIJBLDTNsmpEeO_x3kST--DILhSV8M/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1dOejHwWpHzOf25vB8sbIqCQg38bsHTOV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1wPEg2xjNjoL_Z_m2slUD4S9T32KphA_9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1t23UJNn2Lj4vZtldbl96NSN8tOoBKXuP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1t23UJNn2Lj4vZtldbl96NSN8tOoBKXuP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1VX0IwTmXkOJ9Y8X_JX4koA2lVQ3LrBHk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1oA8ayHtt79JGRVktQPmvqslWh5qvI9Ep/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1oA8ayHtt79JGRVktQPmvqslWh5qvI9Ep/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1LO8wjA0f1PWRVC2RS6k6STdJT8jJOxk_/view?usp=drivesdk

