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 :البيانات الشخصية 
 القاهرة: ميالدمكان ال . 

 متزوجة وأم ألربعة أطفال: الحالة االجتماعية. 

 11211الرياض  34- 5533 ب.ص:العنوان الحالي 

 3533434:عمل  

 2751441:فاكس 
  :  المؤهالت العلمية

  ورسالتي بعنوان . الرياض –بية للبنات كلية التر  – 1324دكتوراه في علم النفس التربوي عام (
 (.فاعلية برنامج تدريبي في الكتابة اإلبداعية لطالبات الصف الخامس االبتدائي

  1314من جامعة الملك سعود عام ( علم تربوي و نمو)ماجستير في علم النفس تخصص 
 (.قبل المدرسة أثر أنواع اللعب على قدرات التفكير االبتكاري عند أطفال ما)ورسالتي بعنوان

 م1747من معهد الدراسات اإلسالمية العالي في القاهرة عام  -دبلوم الدراسات اإلسالمية. 
  م1744جامعة الملك سعود عام -بكالوريوس علم اإلجتماع من كلية اآلداب. 
 11 كورسات في التربية وعلم ( 5)دورة تدريبية في علم النفس و الكمبيوتر والديكور واللغات،و

 .،والعديد من ورش العمل في مجال علم النفس النفس 

 :الخبرات العملية

 حيث تخرجت من الثانوية العامة قسم )م 1745محضرة معمل بمعهد المعلمات بالرياض عام
 .لمدة سنة واحدة( علمي

  أخصائية إجتماعية في مدرسة متوسطة بالرئآسة العامة لمدارس البنات بمنطقة جده عام
 .لمدة سنة واحدة 1711

  لعدة أشهر 1314جامعة الملك سعود  –كلية التربية  –معيدة بقسم علم النفس. 
  حتى  -1314  - 12 – 3محاضرة بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة الملك سعود، من

 .اآلن
 1321-1311وكيلة قسم علم النفس بكلية التربية جامعة الملك سعود من. 

 جامعة الملك سعود –كلية التربية  –سم علم النفس أستاذ مساعد في علم النفس التربوي في ق  
1324 . 

 :ة لجان وجمعيات ومجالسعضوي
 مستشار غير متفرغ بمجلس الشورى السعودي. 
 عضو اللجنة النسائية لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة رعاية الموهوبين. 

 عضو المجلس العربي للطفل الموهوب. 



 عضو المجلس العالمي للطفل الموهوب. 

  اآلن  – 1324لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس 

  اآلن – 1324لجنة الجداول بقسم علم النفس 

  1324 – 1324النشاط الثقافي بكلية التربية. 

 حتى اآلن– 1324( قسم الطالبات) بجامعة الملك سعود   لجنة التأديب. 

 :ندوات و مؤتمرات
 : امؤتمرًا وندوة وورشة عمل ،منه( 25)شاركت في   

  مؤتمر(American psychological Asociation-APA ) في لوس أنجلس
 .م1774عام

 م1774( رعايته-تدريبه-إكتشافه)المؤتمر العالمي الثاني للطفل العربي الموهوب. 

  في ( الطفل الموهوب استثمار المستقبل ) مؤتمر المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين بعنوان
 .م1777البحرين في نوفمبر 

  11/1321الرياض   والمأمول…الواقع…ندوة الرعاية الشاملة للمسنين. 

 ،7-1مؤتمر مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون،المنامة، البحرين 
 . 2113-يناير 

  مؤتمرworld council for the Gited and Talanted    في مدينة نيو ،
 .2113 -أورلينز، بالواليات المتحدة، أغسطس

  ،2114نوفمبر  4-4مؤتمر العنف ضد األطفال، مستشفى الحرس، الرياض. 

  ،2114نوفمبر  22 – 17الممؤتمر الدولي لصعوبات التعلم، الرياض . 

  (البرنامج العالجي المقترح لصعوبات التعلم في ضوء نظرية الذكاء المتعدد)ورشة عمل ،
 .2114الرياض، نوفمبر 

  2114، الرياض، نوفمبر (عوبات التعلمأداة لقياس ص) ورشة عمل . 

 :مؤلفاتال
 .هـ1317 -ار الهدى للنشر و التوزيعد( علم نفس اللعب في مرحلة ما قبل المدرسة) كتاب 

 :المجال البحثي
 .دراسات للطفولة في المجالين النفسي والتربوي

 


