
 السيرة الذاتية                          

 فاطمة بنت محمد عائل حكمي اإلسم / 

 هـ 9999/ 7/9  تاريخ الميالد /

 خميس مشيط  مكان الميالد / 

 سعودية   الجنسية /

 المملكة العربية السعودية ــــ  منطقة جازانالعنوان /  

 Fatemahhikami @gmail . comااليميل /    

    8285199059جوال /  

 المؤهالت الحاصلة عليها /   

 ان درجة البكالوريوس في االداب والتربية  ـــ  تخصص لغة عربية وعلوم اجتماعية ــ  جامعة جازان

 دبلوم كلية متوسطة في التربية واالداب ــ تخصص لغة عربيه وعلوم اجتماعية ــ كلية التربية بصامطة

 اللي ــ  تخصص  تقنية برمجة درجة الدبلوم في علوم الحاسب ا

 الدورات الحاصلة عليها /

 للتدريب والتطوير البريطانية العالمية  من األكاديمية  (TOT)حاصلة علي دورة إعداد مدربين 

 بمركز الحكامية  لخيريةساعات ــ بمقر جمعية البر ا 6دورة صانع األفالم ـــ يومين بواقع /  9

 ــ  الجهة المنفذة جلوبل لنك لموارد التطوير         ساعات  6أسبوع بمعدل  ـــ    توقيعي شخصيتي دورة    /5

 ــ بدار عائشة بنت ابي بكر الصديق     ساعة 988ــ شهر بواقع       دورة الفوتشوب  /9

 ـــ  بدار عائشة بنت ابي بكر الصديق   ساعة  988ـــ شهر بواقع      دورة اللغة االنجليزية /1

 ــ بجمعية البر الخيرية بمركز الحكامية   ساعات 1أيام  بواقع  1ــ      فن احتواء المراهق دورة  /2

 ساعة ـــ   بدار التقوى بالخلفة  988دورة في الحاسب االلي      ــ شهر بواقع  /6

 البر الخيرية بمركز الحكامي ساعات ــ  بجمعية 9دورة الذكاء العاطفي لحياة اسرية ناجحة ـــ يوم بواقع  /7

 ساعات ــ بجمعية البر الخيرية بمركز الحكامية 1دورة التأصيل الشرعي لدوافع العمل التطوعي ــ يوم  /0

 ــ بصندوق تنمية الموارد البشريةساعة  12أيام  98دورة تهيئة طالبات العمل للعمل في القطاع الخاص ــ /  9

  الحكاميةبواقع  ساعه ــ بجمعية البر الخيرية بمركز  95أيام  98دورة تغليف الهدايا ــ  /98

 يوم ـــ  مركز التدريب بالغرفة التجارية 95دورة التجميل ــ / 99

 أشهر ـــ إدارة صالون أضواء الجنوب 9دورة في التجميل ـــ   /95

 واحد ساعتين ــ إدارة مدرسة ابتدائية ومتوسطة الوحلة ضمن  برنامج فطن ــ يوم 5898دورة في رؤية   /99



 ساعات ـــ بجمعية البر الخيرية بمركز الحكامية 1دورة حرفتي سر سعادتي ـــ يوم واحد  /91

 دورة التعريف بالشراكة االسرية والمجتمعية إرتقاء ـــ يومين ـــ إدارة مدرسة ابتدائية ومتوسطة الوحلة /92

 القيادةساعة ـــ مركز دراسات  96أيام بواقع  9ـــ  989دورة قيادة  /96

 ساعة ـــ مركز دراسات القيادة 96أيام بواقع  9ــ  985دورة قيادة   /97

 ساعة ـــ مركز دراسات القيادة 96 أيام بواقع 9ـــ  989دورة قيادة  /90

 ساعة ـــ مركز دراسات القيادة 96أيام بواقع  9ــ   981دورة قيادة  /99

 ساعة ـــ اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 588دورة في التطوير المهني ـــ    أسبوعين    /58

 

 الخبرات والمهارات

 ــ مديرة دار عائشة بنت أبي بكر الصديق بقرية الوحلة 9

 ــ مديرة روضة عصافير الجنة بقرية الوحلة5

 ــ معلمة لغة عربية وعلوم اجتماعية بابتدائية االساملة9

 ــ مساعد إداري بابتدائية ومتوسطة الوحلة1

 ــ عضوة متطوعة في جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية الخاصة بااليتام واالرامل والمطلقات واالسر الفقيرة2

 .سنة 92ــ خبرة في مجال التجميل ال تقل عن  6

 يم  العديد من الدورات التدريبية .القيام بتقد -7


