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المشاركات واإلنجازات

التعليم األكاديمي

تاريخ البداية 2017-تاريخ النهاية2021 
 جامعة أم القرى /الكلية الجامعية بأضم

  بكالوريس
تخصص علوم أساسية (أحياء)

  ١-عضوة في مبادرة العطاء الرقمي
  .٢-مشاركة في مسابقة كرسي الملك سلمان للبحث العلمي وتأھلت للمرحلھ الثانیة

  .٣-عضوة في النادي الطالبي في الكلیة الجامعیة بأضم
  .٤-حاصلھ على شھادة حضور في مھارات االكسل المتقدمة

  .٥-مشاركة في مباردة العطاء الرقمي وتأھلت للمرحلھ النھائیھ
   .٦-حاصلة على شھادة إنجاز من قبل مؤسسة محمد بن سلمان الخیریة ممثلة بمركز مبادرات مسك

  .٧-حاصلة على شھادات شكر لحضوري ورشات عمل بمعسكر سمارتك الرقمي
  .٨-حاصلة على شھادة من قبل بنك التنمیة االجتماعیة

 ٩-عضوة بمبادرة متطوعات أولمبیاد إبداع
 . ١٠-مشاركة في مسابقة كاوست للحج والعمرة وتأھلت للمرحلة الثانیة

الهوايات

24%

25% 23%

28%

التجديد والتطوير إدارة الوقت
إدارة الفريق وضع امليزانيات

اللغة العربية

اللغات

اللغة اإلنجليزية

١-مشرفة على حلقة قرآن موطن االنس 
املسار الثاني.  

 ٢-تنظيم حفل للمستجدين بالكلية
  الجامعية بأضم

 ٣-املشاركة في اليوم العاملي للسعادة
 املنضمن من قبل الكلية الجامعيه

 بأضم واملساهمة في اسعاد املوظفات
  .بتوزيع عبارات وورد لهن

  .٤-مشاركة في التوعية بسرطان الثدي
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