
 

 
ااألسم االكامل : ووفاءء بكر فالته 

االعنواانن االحالي : االكويت 
ررقم االمحمولل : 66652663 
    ررقم االمحمولل :67034482

wfw_hd@hotmail.com:   wafaafallata@gmail.com االبريد ااأللكترووني

من أنا ؟

تطوير مهاررااتي االعلمية وواالعملية وواالحصولل على خبرةة ااكثر في مجالل عمل يضمن لي مستقبل ززااهر باذذنن هللا 
تعالى ,كما ااحاوولل اانن أأجد عمالً يجعلني ااماررسس اابدااعي ، ووااحقق فيه ذذااتي . 

كما أأررغب في تطوير ووتحسين مهاررااتت ااالتصالل مع ااآلخرين ووتركك بصمة هاددفة في االمجتمع. 
ااضع نصب عيني االمقولة 

( كلما توقفت عن االعمل فأنني اابداا باالحتضارر ) .

األهداف 

بكالورريوسس علومم أأحصاءء علومم حاسباتت المستوى التعليمي

ددووررةة شهر لغة إإنجليزية  بجامعه ماسي (نيوززلنداا)+ ددووررةة أأساسياتت االلغة ااالنجليزية االمتقدمة ♦
ددووررةة تدرريبيه في ااسترااتيجياتت االتعلم . ♦
ددووررةة في مهاررااتت بناءء االذااتت. ♦
االرخصة االدوولية لقياددةة االحاسب ااآللي. + ددووررةة متقدمة في االبرمجة باستخداامم االفيجواالل بيسك 2008 ♦
ددووررةة بناءء ووإإددااررةة فريق االعمل. ♦
ددووررةة مباددئئ ووأأسس االعالقاتت االعامة ♦
ددووررةة إإددااررةة االمواارردد االبشريه. ♦
ددووررةة في االجوددةة االشاملة. ♦
ددووررةة تكنولوجيا ااالتصالل وواالتفاعل مع ااآلخرين. ♦
ددووررةة إإددااررةة االصرااعع وواالتغيير ♦
ددووررةة ااالسلوبب ااألمثل للتحصيل االعلمي. ♦
♦(Final cut+ Aftereffect)ددووررةة مونتيير

الدورات التدريبية 

مدرربب تنمية بشرية معتمد ♦
إإجاددةة ااستخداامم االحاسب ااآللي (مستوىى متقدمم) ♦
ااجاددةة ااالعمالل االمكتبية االمختلفة ووإإعداادد االتقاررير(مستوىى متقدمم) ♦
االقدررةة على مهاررااتت ااالتصالل مع مختلف اانماطط ااالشخاصص(مستوىى متقدمم) ♦
إإجاددةة االعمل بالبراامج ااالددااررية. ♦
إإجاددةة االبرمجة باستخداامم لغة ++C & االفيجواالل بيسك.(ااالصداارر االساددسس-NET.)(مستوىى متقدمم) ♦
ااستخداامم قوااعد بياناتت SQLباالضافة للقدررةة على االتعامل مع ORACLE(مستوىى متوسط) ♦
♦ (Final cut – Adobe aftereffect cs6)إإجاددةة ااستخداامم براامج االمونتاجج
إإجاددةة ااستخداامم االـIpad في االتعليم بمختلف تطبيقاته. ♦
إإجاددةة متميزةة لعمل االسجالتت وواالتقاررير ااإللكتروونية♦

المهارات اإلحترافية 

1425 –  1428 هـ: االعمل كمعلمة حاسب آآلي للمرحلة االثانوية في ثانويه بحرةة االمجاهدين ااالوولى. ♦
1426هـ : االعمل كمدرربة مهاررااتت بناءء االذااتت في مركز االمناهل االصيفي االتابع لوززااررةة االتربية وواالتعليم. ♦
1427هـ : االعمل كمدرربة مهاررااتت االتوااصل ااالجتماعي في مركز االمناهل االصيفي. ♦
1430هـ :مدرربة حاسب آآلي بالمعهد االسعودديي للسيدااتت بفرعع االعزيزية. ♦
2011(حاليا):ااعمل معلمة بوززااررةة االتربية بالكويت♦

الخبرات الوظيفية 
 

إإجاددةة االتحدثث وواالكتابة بلغتي ااألمم " االعربية " ♦
إإجاددةة االتوااصل باللغة " ااالنجليزية "♦

مهارات اللغة

سنة االميالدد : 1978 ميالدديي                                 .مكانن االميالدد : مكة االمكرمة 
االحالة ااالجتماعية :عزباءء .                                    االجنسية : سعوددية .

معلومات شخصية
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السيرة الذاتية
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