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 :المؤهالت العلمية

 استراتيجية النهوض )  دكتوراة إدارة أعمال من الجامعة األمريكية بلندن ،موضوع الرسالة
 (بالمرأة المسلمة

  ماجستير إدارة أعمال من الجامعة األمريكية بلندن. 

 بكالوريوس أدب إنجليزي ـ جامعة الملك عبد العزيز بجدة. 
 :خبرات العمليةال

  األمينة العامة للهيئة العالمية للمرأة واألسرة التابعة لرابطة العالم اإلسالمي في الفترة من
 .م حتى اآلن39/5/3113هـ الموافق 00/1/0137

 مستشارة غير متفرغ في مجلس الشورى. 
 :عضويات الجمعيات واللجان 

 رئيسة لجنة األسرة بالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان . 

  مشارك في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. 

 عضو مؤسس في الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة. 

 عضو اللجنة الوطنية السعودية للطفولة. 

 :مؤتمرات وندوات وورش عمل 
 :مؤتمرًا وندوة وورشة عمل، منها ( 05)شاركت في أكثر من 

  3110يونيو  –ة نيويورك األمم المتحد –المؤتمر التحضيري الثالث لقمة الطفل 

  جامعــــة الــــدول العربيــــة يوليــــو عــــام " لطفــــلاالجتمــــاع رفيــــى المســــتوى لحقــــوق ا"مــــؤتمر القــــاهرة
 .م3110
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  3117الرياض  –مؤتمر حقوق اإلنسان في السلم والحرب 

  3117 –مراكش المغرب  -"  قمة المرأة " مؤتمر 

  3111/ جامعة القاهرة ، ديسمبر " األمة وأزمة الثقافة والتنمية" مؤتمر 

  3119مارس  –دبي  –"األدوار القيادية للمرأة "المؤتمر الطالبي العالمي 

  ،أنــا وأسـرتي علــى طريـق الهدايــة" ملتقـى الشــارقة العـالمي للفتيــات المسـلمات، الــدورة الرابعـة "– 
 .3111فبراير  –الشارقة 

  3111 –القاهرة  –" راجعة في خطابات معاصرة حول المرأة م" ندوة. 

  3119مايو "  األسرة  –العنف ضد المرأة " ورشة عمل. 

  المدينـة المنـورة يونيـو  -" المرأة حقوقهـا وواجباتهـا وعالقـة التعلـيم بـ لك " الحوار الوطني الثالث
3119. 

 :بحوث وأوراق عمل 

 لمةبحث  إستراتيجية النهوض بالمرأة المس. 

  بحث في دور منظمات المجتمى المدني. 

  مكانية التطبيق  9+مرئيات حول مؤتمر بكين " ورقة عمل  . 0559للمرأة وا 

  أسباب تفشي ظاهرة العنوسة " ورقة عمل مقدمة للجنة الشئون اإلسالمية بمجلس الشورى
 " .والعزوبة 

  لحرمين الشريفين الملك فهد العمل الخيري في عهد خادم ا" ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الشرقية
 " .بن عبد العزيز

 مد الجسور بين الشرق والغرب. 

  ورقة عمل جودة التعليم. 

  ورقة عمل استقاللية المرأة السعودية . 

  حوارات و مقاالت في الصحافة المحلية والغربية . 

 :المجال البحثي

 مؤسسات المجتمى المدني اإلقليمي والدولي. 
 


