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املعلومات
الشخصية
العمل احلايل

التأهيل
األكادميي
واملهين

العضوية
اخلربات

النشاط
العلمي
واملهين

العنوان

البطاقة الشخصية
ا :نوف بنت عطا اهلل بن عبد اهلل العنزي
الربيد االلكرتوين naa2800@hotmail.com
جوال 0503443309
مدونة التخطيط المميز
تويرت@naam1414:
مشرفة مركزية للتخطيط والمعلومات باإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.
 .1ماجستري االدارة الرتبوية من جامعة امللك عبدالعزيز بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف  2017م
 .2الدبلوم العام يف الرتبية بعد البكالوريوس بتقدير ممتاز مرتفع2014.م
 .3بكالوريوس اللغة العربية وآداهبا
 .4مدرب معتمد يف التنمية البشرية من األكادميية الدولية للتدريب واالستشارات بالتعاون مع مركز إشراقة
العصر للتدريب باململكة العربية السعودية .
 .5دبلوم اللغة العربية واالجتماعيات – الكلية املتوسطة بالرس -القصيم
 .6دبلوم تالوة وجتويد القران الكرمي من اجلمعية اخلريية لتحفيظ القران الكرمي بالدمام.
 .7حاسب آيل (احلاسب والنوافذ العربية وتطبيقات احلاسب املكتبية ).معهد العاملية .
 .1عضو تأسيس اجلمعية السعودية للذوق العام يف املنطقة الشرقية.
 .2عضو يف اجلمعية السعودية لإلدارة. .
* يف الرتبية والتعليم :عدد سنوات اخلربة ( )26سنة  5( :سنوات تدريس  7+سنوات مديرة مكتب تعليم
 14+سنة مشرفة ختطيط ومعلومات مع رئاسة القسم حىت تارخيه)
* يف التدريب (كمدرب):أكثر من ( )412ساعة تدريبية
• املشاركة يف امللتقيات واملؤمترات اليت تُعىن بالبحث العلمي)أخرها يف الكويت)
• تدريب طالب الدراسات العليا يف جامعة الكويت على إعداد االستبانات البحثية وحوسبتها.
• رئاسة العديد من الفرق واللجان والورش اليت تُعىن بالتخطيط والتقارير واملؤشرات وجوائز التميز وغريها.
• العضوية يف العديد من اللجان على مستوى اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية وخارجها.
• التحكيم العلمي للرؤى والرسائل واخلطط لبعض مؤسسات اجملتمع احمللي.
• املراجعة العلمية للخطط االسرتاتيجية والتشغيلية لبعض املرشحات جلوائز التميز وبعض املدارس باملنطقة
• املشرف الرئيس على مدونة التخطيط املميز.
• إعداد العديد من اخلطط التشغيلية واالسرتاتيجية لإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية وبعض مؤسسات
اجملتمع احمللي.
• التدريب على التخطيط لكافة شرائح اجملتمع الرتبوي.
• التدريب التطوعي على التخطيط لبعض اجلهات احلكومية والتطوعية
• التدريب عن بعد ملشرفات التخطيط والتطوير باحلد اجلنويب عن إعداد اخلطط .
• إعداد عدد من االصدارات واألدلة االلكرتونية وغري االلكرتونية.
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التدرج الوظيفي
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•
•
•
•
•
•

مشرفة مركزية للتخطيط واملعلومات مع رئاسة القسم حىت تارخيه.
مشرفة إدارية مكلفة على مراكز تعليم الكبار باخلرب حىت تارخيه.
مكلفة مديرة إلدارة التخطيط والتطوير ملدة عام باإلضافة لعملها كمشرفة ختطيط.
مكلفة بقسم اقتصاديات التعليم ملدة عامني باإلضافة لعملي كمشرفة ختطيط.
مديرة مكتب إشراف تربوي ملدة سبع سنوات.
مشرفة لغة عربية مكلفة
معلمة لغة عربية(.مخس سنوات)
املهارات واخلربات
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•
المهارات
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اتمتع بها
•
واتقتها
•
•
•
•

التخطيط االسرتاتيجي والتشغيلي و الشخصي.
تصميم العمليات واالجراءات.
ملف االجناز
البحث العلمي وإعداده.
التخطيط املايل .
مؤشرات األداء.
بعض املهارات احلاسوبية (دمج املراسالت – االستبانات االلكرتونية )
مهارات فنية حرفية لسوق العمل
مهارات إدارية األساسية والتطويرية (النظم االدارية – تبسيط االجراءات – هندرة العمليات اإلدارية  -اهلياكل التنظيمية
املؤشرات الرتبوية وبنائها – حتليل املعلومات والبيانات).تدريب املدربني يف التنمية البشرية.
اعداد العروض املهنية .
مهارات برنامج spssاالحصائي.
التخطيط(االسرتاتيجي – التشغيلي – الرتبوي)
اجلودة والتدقيق الداخلي.
املهارات االدارية بطاقة األداء املتوازن.
مهارات احلاسب املتقدم واالنرتنت.
البحث العلمي.
مايكروسوفت أوفيس بروجكت mpm2010خمططي املشاريع الناجحة.
إعداد البحوث الرتبوية مبنهجية علمية واملشاركة هبا يف املؤمترات واللقاءات.
التدريب والتدريب عن بعد وتعليم الكبار
إعداد احلقائب التدريبية.
إعداد اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية
إعداد العروض التقدميية املهنية .
تصميم العمليات وإعداد األدلة اإلجرائية و التنظيمية.
إدارة فرق العمل والورش.
كتابة اخلطابات والتقارير وصياغة التوصيات بلغة عربية سليمة وأسلوب جيد و التدقيق اللغوي واالمالئي والنحوي
إعداد االصدارات املطبوعة وتوثيقها مبكتبة امللك فهد الوطنية .
تقومي الربامج الرتبوية.
تقدمي االستشارات يف التخطيط – ملفات االجناز – الكتابة األدبية )
إعداد االستبانات علمياً وبرجمياً.

