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 :المؤهالت العلمية 

 الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان علم إنسان بكالوريوس. 

 :الخبرات العملية

 هـ2312 -هـ  2321 الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة نائبة رئيس مجلس اإلدارة. 

 هـ2302 -2753 الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة مدير عام. 

 حتى اآلن -هـ2753 عدة مجالت وصحف آخرها عكاظ كاتبة اجتماعية. 

 حتــى  -هـــ2313/ 2/ 2 جمعيــة اإليمــان الخيريــة لرعايــة مراــى الســرطان رئيســة فــرس الســيدات
 .اآلن

 ؤون األسرةنائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان لش . 

  كاتبة في العديد من الصحف والمجالت السعودية ،ولها زاوية أسبوعية في جريدة عكاظ بعنـوان
 ".ودي نكون" 

 :عضوية المجالس والجمعيات

 هـ2307 - عاو مؤسسة جمعية الجنوب النسائية في أبها 
 هـ2751- عاو الجمعية الفيصلية في جدة 
 ماعيةعاو جمعية مكة للتنمية والخدمات االجت 
 هـ2311 - عاو اللجنة النسائية في هيئة تطوير حائل 
  هـ2313- عاو الهالل األحمر السعودي 
  هـ2311- عاو شرف المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية المنزلية 

   عاـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة العربيـــة للتنميـــة البشـــرية و اإلداريـــة واالقتصـــادية و منســـقا  وطنيـــا
 .هـ و مقرها اإلسكندرية2311ية السعودية للجمعية في المملكة العرب

 عاو في هيئة الصحفيين السعوديين 



  المجلس التنفيذي في الهيئة العالمية للمرأة و األسرة المسـلمة منبثقـة  –عاو في مجس األمناء
 .عن رابطة العالم اإلسالمي

 ن بجدة منذ رئيسة القطاس النسائي في جمعية اإليمان للخدمات الخيرية و رعاية مراى السرطا
 .هـ حتى اآلن2313

 :والمحاضرات المؤتمرات والندوات
 :منها

 هـ2311-2312  مؤتمر للسالم العالمي، اسطنبول، تركيا 

 ات الخيريــــة النســــائية فــــي مختلــــف المنــــاطق حــــول دور النــــدوات والمواســــم الثقافيــــة فــــي الجمعيــــ
الجمعيــات، المــرأة والعمــل، العنــف العــائلي، المخــدرات، العمــل، حقــوق الطفــل، المــرأة وواجباتهــا، 

 .حرب الخليج

 هـ2311 - جلسة في مجلس الشورى 

 هـ2313- اللقاء الثقافي للحوار الوطني في مكة المكرمة 

  ينــاير  22 –البحــرين  –فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــؤتمر التمييــز والعنــف اــد المــرأة
1009. 

  م1001عمان األردن  –مؤتمر حول العنف اد المرأة. 

  م1001مجلس األمة الكويت  –مؤتمر حول حقوق اإلنسان. 

  فـي جولـة لمختلــف . م1003رأسـت وفـد الجمعيـة الوطنيــة لحقـوق اإلنسـان إلــى هولنـدا فـي مــايو
 .لية ذات العالقة بحقوق اإلنسان و الحماية اد العنفالقطاعات الحكومية و األه

  محاارة حول الجمعية الوطنية لحقـوق اإلنسـان وعـرف مفهـوم الحقـوق فـي الـدين اإلسـالمي و
 .م1009االتفاقيات في الملتقى الثقافي بجدة 

  محاارة حول أهمية إدراج مفهوم حقـوق اإلنسـان فـي المنـاهج الدراسـية و أهميـة إاـافة دروس
عـــن ســـيرة الرســـول صـــلى ا  عليـــا و ســـلم ليـــتعلم الجيـــل كيفيـــة التعامـــل اإلســـالمي فـــي  خاصـــة

 .م1001األسرة في التوجيا التربوي بمكة المكرمة

  ـــالعنف األســـري فـــي ـــات خاصـــة ب ـــات بجـــدة اـــمن أســـبوس فعالي ـــة للبن ـــة التربي محااـــرة فـــي كلي
 .م1001

 :المؤلفات واألبحاث

   هـ2305كتاب أبها بالد عسير 

 هـ2301 - لرائدة الريفية والتوجيا واإلرشاد األسري في عسيرمشروس ا 

  خميس  –أبها )في منطقة عسير " التغذية" بحث بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حول مواوس
 (و محايل –ظهران الجنوب  –أحد رفيدة  –مشيط 

  مستوى برنامج التوجيا واإلرشاد األسري و تدريب الرائدة الريفية بعسير و هو األول على
المملكة يهدف إلى تقديم التوعية في مختلف المجاالت ذات العالقة باألسرة باإلاافة إلى 



تدريب رائدات ريفيات يكن حلقة وصل بين مجتمعاتهن و سائر القطاعات باإلاافة لجمعية  
الجنوب النسائية الخيرية في أبها التي قامت بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع قطاس التعليم و 

 .حة في منطقة عسير و قد تخرج منا مئات الرائدات نجحن في تقديم الخدمات لقراهنالص

  األسكوا"بحث بالتعاون مع اللجنة االقتصادية االجتماعية لغرب أسيا التابعة لألمم المتحدة "
حول تفعيل دور الجمعيات الخيرية النسائية في المملكة أعتمد على مخرجاتا و توصياتا في 

 .في المملكةتنفيذ برامج 

 
 :المجال البحثي  

 بحوث ودراسات اجتماعية. 

 
 


