
  

 خلود صالح عبد العزيز الكريدا

   مدربة تنمية بشريةمدربة تنمية بشريةمدربة تنمية بشرية

 معلىماث عامت 

 اللغاث: 

 اإلاهازاث: 

 اإلادًىت اإلاىىزة

 ( اللغة العربية )اللغة ألام

 اللغة إلانجليزية

 بهالىزٍىض في آلاداب  والتربُت )لغت اهجليزي (

0504354098 

0991 

kholood6767@gmail.com  

بُت  الدوزاث الخدٍز

ت  اإلااجظخير اإلانهي الاخترافي في ادازة اإلاىازد البشٍس

 واطتراجُجُاتها وفقا للخقىُاث الحدًثت

 ؤلاًجابُت -3الابداع      -2القُادة     -1

 ادازة الىقذ -6الاقىاع      -5الخطابت   -4

ق -8خل اإلاشنالث   -7  العمل بسوح الفٍس

 جىدة العمل - 11العمل جدذ الضغط   -9 

 هـ..1441اعداد اإلادزب  اإلاعخمد بالحىاز الفنسي (1

ع الاخترافُت (2 ب .pmp 1441ئدازة اإلاشاَز  هـ/مسلص اإلابدأ ألاوى للخدٍز

 هـ.1439الرماء العاطفي في عالم العالقاث والصداقاث (3

 هـ./ الجمعُت الخعاوهُت .DISC 1439فهم الظلىك (4

ب الشخص ي )النىحشىج( (5  هـ 1438اعداد مدزب الخدٍز

ب الشخص ي )ممازض النىحشىج((6  هـ 1438اعداد مدزب الخدٍز

 هـ ./ مىظمت الخىطخماطترش .1437قىاهين اإلاظابقاث والخدنُم (7

 هـ /جامعت طُبت .1436دوزة اعداد اإلادزبين (8

 هـ .1436بسهامج الحىاز الصوجي (9

ب .1436فً الالقاء  (11  هـ./ مسلص جُل الخقدم للخدٍز

 هـ ./ جمعُت أطسحي.1434اإلادزب اإلاعخمد في زخصت قُادة ألاطسة (11

س اإلادزبين (12  هـ/جامعت اإلالو طعىد..1434ئعداد وجطٍى

ب .1434مهازاث وأطاطُاث ؤلازشاد ألاطسي (13  هـ/مسلص طُبت للخدٍز

 هـ /جمعُت أطسحي .1433جىمُت مهازاث اإلادزبين  (14

ب.1433جىمُت مهازاث اإلادزبين (15 ت العالي للخدٍز  هـ / معهد الخىمُت الاطٍس

ت (16 ت باألخظاء.1433مهازاث الحُاة ألاطٍس  هـ / مسلص الخىمُت ألاطٍس

ب على فهم الشخصُاث (17 ب .1433الخدٍز  هـ/مسلص طُبت للخدٍز

 هـ..1433خىازها مع أولدها (18

ق الافهاز(19 ت والاطدشازاث.,1433فً حظٍى ع الخىمٍى  هـ./ مجمىعت ئزساء للمشاَز

بُت (21 ب.1433أخصائي خقائب جدٍز  هـ./  مسلص ابً خصم لألشساف والخدٍز

 هـ..1432العمل اإلاإطس ي للفسق الخطىعُت (21

 هـ..1432خىازها مع اولدها (22

ب اإلادزبين (23 ت .1432جدٍز  هـ./ الجمعُت الىطىُت للخىمُت البشٍس

ب اإلادزبين (24  هـ / معهد امادًمُت القىصل الدولي العالي.1432جدٍز

 هـ..1426(جىمُت مهازاث الخفنير 25

ب  والعمل على زطالخه الظامُت وججدًد  مفهىم العمل  السقي  بالخدٍز

 .الخطىعي  والازجقاء باإلادًىت اإلاىىزة وخازجها
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ب ( اإلاظخىي ألاوى واإلاظخىي الثاوي .  (26    دوزة لُنىق ) اطتراجُجُاث الخعلُم والخدٍز

 م / مجمىعت ازساء .2111بسهامج جددًد الخخصص (27

ت الدولُت (28  م / مجمىعت ازساء .2111لخقى البرامج ؤلاداٍز

 الشنس والخقدًس شهاداث 

ان على اإلاشازلت في (1 مإجمس شهادة  شنس وجقدًس مً مدازض الٍس

ان عام   هـ.1441مدازض الٍس

ت فصعت(2  هـ.1441شهادة  شنس وجقدًس  جمعُت الخطىع الخيًر

ب لخقدًم دوزة (3 شهادة شنس وجقدًس مً مسلص هدف العاإلاُت للخدٍز

ب مدزبين عام   هـ.1441جدٍز

شهادة شنس وجقدًس مً جامعت طُبت لخقدًم دوزة فً الخأزير (4

 هـ. 1441والاقىاع  عام 

شهادة شنس وجقدًس مً الهلُت الخقُت لخقدًم دوزة الرماء (5

 هـ.1441العاطفي في العالقاث الاجخماعُت عام 

شهادة شنس وجقدًس مً جامعت طُبت فسع ًيبع لخقدًم دوزة لُان (6

 هـ. 1441عام 

شهادة شنس وجقدًس مً جامعت اإلالو طعىد لخقدًم دوزة الرماء (7

 هـ.1441العاطفي في العالقاث الاجخماعُت عام

ت لخقدًم دوزة (8 شهادة شنس وجقدًس مً جمعُت اإلانفىفين الخيًر

 هـ.1441الرماء العاطفي في العالقاث الاجخماعُت عام 

شهادة شنس وجقدًس مً زواق وادًباث ومثقفاث اإلادًىت اإلاىىزة (9

 هـ.1441لخقدًم دوزة فهم اهماط الظلىك عام 

شهادة شنس وجقدًس مً الهُئت العامت للظُاخت والترار الىطني (11

لخقدًم دوزة الرماء العاطفي في عالم العالقاث والصداقاث عام 

 هـ.1439

شهادة شنس وجقدًس مً جامعت طُبت لخقدًم دوزة خل اإلاشنالث (11

 هـ.1438واجخاذ القساز اث عام 

شهادة شنس وجقدًس مً جامعت طُبت لخقدًم هدوة طفلي ًخألم  (12

 هـ.1438وأها اعلم عام 

شهادة شنس وجقدًس مً جامعت طُبت للمشازلت في البرهامج  (13

 هـ..1438عام  2الصُفي بىاث  طُبت

شهادة شنس وجقدًس مً جمعُت واعي لخقدًم بسهامج فً مىاجهت (14

 هـ..1437الجمهىز عام 

دزة لخىظُم دوزة (15 شهادة شنس وجقدًس مً لجىت الخىمُت بالصٍى

 هـ..1437الاجصاى الفعاى والاهماط الشخصُت عام 

شهادة شنس  وجقدًس مً ألامادًمُت الدولُت  لألداء اإلاخىاشن  (16

 هـ.1436للمشازلت في جقدًم دوزة اعداد مدزبين  عام 
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1) (TOT( و )PTC. مً اإلاعهد العالي النىدي ) 

2)(IABP. ألامادًمُت الدولُت لألداء اإلاخىاشن ) 

 الاعخماداث الدولُت 

 دوزاث جم جقدًمها

 دوزة اعداد مدزب  . (1

 الحىاز الفنسي / جامعت ًيبع .(2

 فً لخابت الظيرة الراجُت / مسلص ألامير طلمان باإلادًىت اإلاىىزة . (3

 الخأزير وفً الاقىاع / جامعت طُبت )فسع الظالم(.(4

ت. -الرماء العاطفي في العالقاث الاجخماعُت / الهلُت الخقىُت (5  جمعُت اإلانفىفين الخيًر

 وخدة الحماًت الاجخماعُت.  -فً الاجُنُذ / جامعت طُبت (6

 طفلي ًخألم وأها أعلم / جامعت طُبت ) ملُت علىم ألاطسة (.(7

 الالقاء والخطابت / جامعت طُبت )هادي اإلاظسح(.(8

 خل اإلاشنالث واجخاذ القسازاث / جامعت طُبت ) هادي بىاء(.(9

 زعاًت اإلاساهقاث / جمعُت الخىعُت والخأهُل الاجخماعي . (11

 فً الالقاء ومىاجهت الجمهىز / جمعُت الخىعُت والخأهُل الاجخماعي .(11

 هدى أطسة مظخقسة / الهلُت الخقىُت باإلادًىت اإلاىىزة . (12

 دوزة دٌظو لفهم  أهماط الظلىك / هُئت جطىٍس اإلادًىت .(13

دة .(14  الاجصاى الفعاى / اإلانخب الخعاووي ببًر

 زخصت قُادة الاطسة / جامعت طُبت .(15

 فً الالقاء / الهُئت العلمُت لإلعجاش العلمي .(16

 الرماء العاطفي / جامعت اإلالو طعىد.(17

ان ألاهلُت .(18  بصماث وئضاءاث ذاث أزس / مدازض الٍس

 

 



  

 الخبراث

ب لخعلُما  الخدٍز

 الخطىع

ت  ب والخطىٍس  طىت 21معلمت لغت ئهجليًز  اختراف مجاى الخدٍز

طىت في الدوزاث  28خبرة جطىعُت 

 طىىاث 11مدة 

 العضىٍاث 

شهادة شنس وجقدًس مً جامعت طُبت لخقدًم دوزة فً الاجنُذ  (16

 هـ.1437

ب  في بسهامج دبلىم (17 شهادة شنس وجقدًس مً جامعت طُبت للخدٍز

ت عام   هـ.1435-1436اإلاىازد البشٍس

شهادة شنس وجقدًس مً الهُئت العامت لإلعجاش العلمي على (18

 هـ.1435جقدًم دوزة فً الالقاء 

شهادة شنس وجقدًس مً مإطظت  ووع  طُبت للمشازلت في  (19

 هـ.1434بسهامج مفاجُذ الخغُير 

ت للمظاهمت فبي  (21 شهادة شنس وجقدًس مً جمعُت ابىاؤها الخيًر

 هـ..1434اهجاش ملخقى الطفىلت الاوى عام 

شهادة شنس وجقدًس مً اإلانخب الخعاووي للدعىة والازشاد (21

 هـ.1434وجىعُت الجالُاث لخقدًم دوزة فً الاجُنُذ 

شهادة شنس وجقدًس مً جمعُت اطسحي  للمشازلت في بسهامج  (22

ت عام   هـ.1433جىمُت مهازاث اإلاخدزبين و بسهامج جىمُت اإلاهازاث الاطٍس

شهادة شنس وجقدًس مً مسلص الخىمُت الاجخماعُت ببدز  على (32

ت  ت جثقُفُت  للحُاة الاطٍس  .اإلاشازلت في مبازدة ازشادًت جىعٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضىه مجلع ادزة طُبت .(1

 عضىه مإطظت في جمعُت أبىاؤها.(2

ق(3  لصىاعت اإلادزبين cmpعضىة وقائدة فٍس

 عضىه في جمعُت أطسحي.(4

ت فصعت.(5  عضىه في جمعُت الخطىع الخيًر

ع للخىطخماطترش وخاصلت على القائد البروهصي . (6  عضىه مإطظت بىادي أَز
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