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 السنة الجهة المسمى الوظيفي نوع الخبرة

 2020 جمعية أرماء التعاونية للتنمية البشرية مؤسس  خبرة قيادية

 نحتى اآل -2016 فريق رائدات التدريب التطوعي مؤسس  خبرة قيادية

 نحتى اآل -2020 فريق غيمة التطوعي مؤسس  خبرة قيادية

 نحتى اآل -2020 جمعية أرماء التعاونية للتنمية البشرية رئيس المجلس داريةإمجالس 

 نحتى اآل -2020 العالقات العامة بالمختبر المركزي بجامعة الملك سعود  مديرة العالقات العامة دارية إخبرة 

 اآلنحتى  -2020 بشركة خبراء لحاضنات ومسرعات األعمال مديرة العالقات العامة دارية إخبرة 

 2020 -2018 العلوم والرياضياتمركز التميز البحثي في تطوير تعليم  مديرة وحدة التنمية البشرية دارية إخبرة 

خبرة في مجال  

 الجودة 

ممثل جودة لنظام الجودة  

 اإلدارية 

 2018 -2016 جامعة الملك سعودوكالة الجامعة لشؤون الطالبات 

 2016 -2014 بجامعة الملك سعود  وحدة التطوير وإدارة التغيير مشرفة خبرة إشرافية 

خبرة في مجال  

 الجودة 

الجودة مدقق داخلي لنظام 

 اإلدارية 

 2014 -2008 الملك سعودأقسام العلوم االنسانية للبنات بجامعة 

 2008 -2006 لمعاهد البيان إلعداد معلمات القرآن  منسقة إدارية خبرة إدارية 

 2006 -2005 سالميةمام محمد بن سعود اإلرشاد جامعة اإلبوحدة التوعية واإل مدخلة بيانات  خبرة حاسوبية 

 2002 -1994 مدارس أهلية )مدارس بدر، مدارس الرشد، مدارس عكاظ(  معلمة تعليميةخبرة 

 

 

 

         

 

  

0532272266 

nalasime@gmail.com 

nalasime    تويتر، انستجرام، سناب شات   

 نورة بنت علي العاصم
 رئيس مجلس إدارة جمعية أرماء التعاونية للتنمية البشرية

 موظفة إدارية بجامعة الملك سعود

 البشرية وتطوير الذات مدربة في التنمية 

 ان العالميمك رمستشارة بمنهج بي

 التعليم

 الخبرات العملية 

 العضويات

 مؤسس بجعية أرماء التعاونية للتنمية البشرية  عضو •

 عضو مساهم بجمعية اإلسكان التعاونية بالرياض  •

 عضو عامل بجمعية مساعي النسائية الخيرية  •

 لأليتام الخيرية عضو منتسب بجمعية كيان  •

 )جستر( للتربية الخاصة ةالسعوديعضو منتسب بالجمعية  •

mailto:nalasime@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهة المقدمة لها الفئة المستهدفة عدد مرات التقديم اسم الدورة

مرات 5 التأهيل بعد التدريب   المراكز التدريبية المدربات 

مرات 3 عصير النجاح لعمالرواد األ   المراكز التدريبية  

مرات 5 اإلدارة بالحب   المراكز التدريبية المدراء والموظفين 

الخدمة اإلدارية جودة   جامعة الملك سعود الموظفين مرتين  

مرات 3 التخطيط االستراتيجي   جامعة الملك سعود الطالب 

مرات 3 التأهيل الوظيفي  للباحثين عن العمل   

 والخريجين

 المراكز التدريبية

مرات 10 التخصص الجامعي  جامعة الملك سعود للمرحلة الثانوية والجامعية  

العربية المفتوحةالجامعة   

 المدارس الثانوية

التعريف بمنهج بيركمان  

 العالمي

مرات 3 للمرشدات االجتماعيات   

 والمشرفات التربويات 

 بالمدارس ومكاتب التوجيه 

 الدورات المقدمة

 المهارات والقدرات

  قياديةمهارات 

 .تأسيس جمعية أرماء التعاونية للتنمية البشرية •

 .مدربة على مستوى مدينة الرياض (1500) وقيادته بفريق يتجاوز عددشراف عليه تأسيس فريق رائدات التدريب التطوعي واإل •

 . شراف عليهتأسيس فريق غيمة التطوعي واإل •

 

 مهارات إدارية
 . وإدارة التغيير( التطويروالرياضيات، ي في تطوير تعليم العلوم البحث الجودة، المركزمديرة لعدد من اإلدارات )العالقات العامة،  •

 قناعنصات واإلواإلإدارة الحوار 
 . مهارات اإللقاء في تقديم المناسبات، وممارسة التسويق والعمل بروح الفريق •

 لتحسين بيئة العمل منها: لجامعة الملك سعودتم الرفع بعدة مقترحات 

 

مقترح لربط البصمة مع جهاز الحاسوب بالموظفة لتدارك زحمة الجهاز مع ضمان وصول الموظفة الفعلي للمكتب بتأمين  •

 .لكتروني وربط نظام الموارد البشرية به لتوفير كوادر بشريةإ

 نشاء مركز لخدمة عمالء الجامعة الخارجيين والداخليين وتقديم خدمات متطورة لهم. إمقترح  •

 .شراف موحد لسد العجز داخل المدينة إنشاء مركز لجميع مراسالت المدينة الجامعية بإح الرفع بمقتر •

 الرفع بإنشاء مركز االستعالم داخل المدينة الجامعية للطالبات. •

وفير التدريب المهاري  تالرفع بمقترح انشاء مركز تدريبي مهاري للطالبات طوال فترة ارتباطهم بالجامعية وقبل وبعد التخرج ل •

 .حترافي للحصول على الدبلومات المدعمة للوظيفةالتعاوني والميداني والتدريب اال و

 مقترح انشاء مركز للمراسالت المركزية بالمدينة الجامعية للطالبات. •

 المقترحات واآلراء



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 دبلومات

 حترافية اإلدارة االدبلوم  ●

 دبلوم المستشار الشخصي  ●

 دبلوم الموظف المحترف ●

 دبلوم العالقات العامة  ●

 سريةدبلوم االستشارات األ ●

 

 

 الدورات في مجال الجودة

 دورة المدقق الداخلي الدولي  ●

 ساسيات استراتيجيات الكايزون اليابانيةأ ●

 KPIsمؤشرات األداء المؤسسي الرئيسية  ●

 التربوية أخصائي الجودة  ●

 أخصائي الجودة الشاملة  ●

 جودة الحياة ●

 

 

 دورات بمجال اإلدارة

 المدير الفعال  ●

 القائد المحترف ●

 اإلدارة الذكية  ●

 اإلدارة اإللكترونية  ●

 

 

 الدورات في مجال الطفولة

 الطفل المبدع ●

 تعديل سلوك الطفل ●

 التعامل مع الطفل العنيد  ●

 الشخصية القيادة للطفل  ●

 الوالدية في تربية األبناءالمهارات  ●

 

 

 الدورات في مجال التطوير والتنمية البشرية

 لغة الجسد   ●

 مهارات الحوار والتعامل مع الجمهور  ●

 مقياس هيرمان العالمي ●

المدرب المعتمد في تريز للتفكير االبداعي وحل   ●

 المشكالت 

 التعلم النشط ●

 لعاب التدريبية األ ●

 صعوبات التعلم  ●

 االبداعي الذكاء  ●

 القبعات الست للتفكير  ●

 ثقافة وأخالقيات العمل ●

 المدرسي االعتماد ●

 التدريس الفعال ●

 مهارات االتصال الفعال ●

 

 

 سرة والزواجالدورات في مجال األ

 الزواج الناجح  ●

 سرة مطمئنةأ ●

 بيتنا السعيد  ●

 سرة الريادية األ ●

 

 

 برامج استشارية

 رشاديةاإلالمهارات المتقدمة في المقابلة  ●

 مهارات المستشار التدريبي  ●

 سري مهارات المستشار األ ●

استخدام منهج بيركمان للميول المهني والتخصص   ●

 الجامعي

 

 الدورات والبرامج التي حصلت عليه

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 نجازاتاإل

 . 2020تأسيس جمعية أرماء التعاونية للتنمية البشرية  •

  .(الموظفة المثالية، المعلمة المثاليةرية منها )درع الحصول على العديد من الجوائز والدروع اإلدا •

 2015المشاركة في الحملة االنتخابية األولى للبلدية على الدائرة الخامسة شمال الرياض  •

 . المشاركة في أفضل قدوة على مستوى المملكة والحصول على مستوى متقدم •

 . 2016 تأسيس فريق رائدات التدريب التطوعي واإلشراف عليه •

 . 2018 النسائي باألعمال المجتمعية بإنجازات فريق رائدات التدريب يرة نورة للتميزالمشاركة بجائزة األم •

 . شركاء النجاح لفريق رائدات التدريبدرع من  (20) الحصول على  •

 

 جتمعة التطوعية المبادرات الم

 .مرات 3وتأهيلهم لالنطالق بالتدريب ورفع جودة المخرجات ءات الرائدات والتي استهدفت المدربات المبتدئات امبادرة ت •

 . صنع المبادرات الخاصة باأليام العالمية بشكل عام لينفذ من قبل فريق رائدات التدريب •

 نجازات في ظل جائحة كورونا تقديم عدد من المبادرات لعدد من الجهات وهي كالتالي:اإل •

 دورة تدريبية. (22)بتقديم عدد  عبدالعزيز كمبادرة استثمر واستمر بالتعاون مع جامعة المل •

 . دورة تدريبية( 30) مبادرة أناقة فكر مع جمعية مساعي بواقع •

 . دورة لمستفيدي الضمان االجتماعي (65)سكان ممثال باإلسكان التنموي بتقديم مبادرة تيسير وتجسير بالتعاون مع وزارة اإل •

 .دورة (20) مبادرة مساعي رمضانية بواقع  •

 . ثناء الجائحةأالسن  ة لمة البركة لكبارالمشاركة بمبادر •

 . للمتضررين من جائحة كورونا (69) مبادرة ماذا بعد كورونا لتقديم خدمات تدريبية واستشارية •

( دورة بعدد 296( جهة بالمدربات لتقديم عدد )142دعم الجمعيات الخيرية وشركاء النجاح بفريق رائدات التدريب وعددهم ) •

  2030( مستفيدة لتحقيق رؤية المملكة 3040حيث كان عدد المستفيدين )  ،( ساعة1357عية )( متطوعة بعدد ساعات تطو 99)

 .بزيادة عدد المتطوعين

 . 2020  تأسيس فريق غيمة التطوعي واإلشراف عليه •

 

 نقاط القوة 

 التطوير الذاتي  •

 حس المسؤولية عالي  •

 قادرة على التكيف  •

 التفاؤل وااليجابية  •

 المبادرة   •

 عالقات متينة  •

 اللغات

 ممتاز -اللغة العربية اللغة االم  •

 جيدة  -اللغة االنجليزية   •


