د .نورة بنت عبد اهلل بن محمد العجالن
المعلومات الشخصية:

 االسم الرباعي :نورة بنت عبد اهلل بن محمد العجالن.
 الحالة االجتماعية :متزوجة .
 العنوان الدائم :الرياض.

المؤهالت العلمية:

 دكتوراه جغرافية الصناعة.

( اتجاه الصناعة في المملكة العربية السعودية) 4141هـ كليات البنات.
 ماجستير جغرافية اقتصادية.

( الم ارع ــي ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية :د ارس ــة ف ــي الجغرافي ــا ا قتص ــادية) 4111ه ـ ـ كلي ــات
البنات.

 دبلوم عام جغرافيا 4111هـ كليات البنات.

 بكالوريوس أدب وتربية 4931هـ كليات البنات.

الخبرات العملية:

 وكيلة قسم الجغرافيا بكلية التربية األقسام األدبية بالرياض.
 رئيسة قسم الجغرافيا بكلية التربية األقسام األدبية بالرياض4141 – 4141هـ.
 عضو هيئة التدريس كليات البنات منذ عام 4141هـ

عضوية المجالس والجمعيات:


رئيسة لجنة دراسة إمكانية تطبيق الالئحة الموحدة للجامعات والكليات

 عضو لجنة الرياض عاصمة الثقافة في كليات البنات في الرياض سابقا
 عضو في الجمعية الجغرافية السعودية حاليا


عضو اللجنة الثقافية في جمعية الوفاء الخيرية بين عامي 4141 /4141هـ سابقا



عضو اللجنة الوطنية النسائية في الغرفة التجارية الصناعية السعودية في المملكة العربية
السعودية

 عضو جمعية الجغرافيين الخليجيين حاليا


عضو لجنة تحديد برامج توعوية لتهذيب السلوك العام للطالبات



عضو اللجنة العليا لرعاية الفكر وتعزيز السلوك



عضو لجنة حملة التوعية والترشيد الوطنية بو ازرة التربية والتعليم

المؤتمرات والندوات

 المشاركة في ندوة العزلة ا جتماعية

 المشاركة في ندوة التربية العملية عام 4141هـ في كلية التربية للبنات بالرياض

 إدارة ندوة الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها في كلية التربية للبنات بالرياض
 إلقاء العديد من المحاضرات الثقافية مثل صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية
 البداوة في المملكة العربية السعودية

 التغيرات المناخية وأثرها على الزراعة

 األساس النظري لكيفية تحديد المواقع الجغرافية لكليات البنات

 محاضرة عن حق المواطن في السالمة المرورية ودور المرأة فيها
 دور مؤسسات المجتمع في األمن الفكري

 المشاركة في ندوة حقوق المرأة بين المجتمع والشريعة
 المشاركة في مؤتمر مرضى اإليدز.

المؤلفات واألبحاث:

 المشاركة في وضع منهج التربية الخليجية.

 نقد الخطة الوطنية لتدريس المواد ا جتماعية .

 كتاب كيف نربي أبناءنا تربية إسالمية .

 المشاركة في بحث عن تقويم النشاط غير المنهجي في كليات البنات.

المجال البحثي:

 دراسات جغرافية واجتماعية.

