أ.الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز بن عبد المحسن العنقري
البيانات الشخصية:

 االسم الرباعي :الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز بن عبد المحسن العنقري.
 تاريخ ومحل الميالد2731 :هـ2597 ،م ،الطائف.
 الحالة االجتماعية :متزوجة وأم لثالثة أبناء.
 العنوان الدائم :جدة  -حي مشرفة .

 المكتب  _ 1710937الفاكس تحويلة  21من رقم المكتب.
 ص.ب 1115 .الرمز البريدي  12392جدة.

المؤهالت العلمية :


بكالوريوس علم إنسان الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان.

الخبرات العملية:



نائبة رئيس مجلس اإلدارة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة  2321هـ 2312 -هـ.

مدير عام الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة 2302 -2753هـ.



كاتبة اجتماعية عدة مجالت وصحف آخرها عكاظ 2753هـ -حتى اآلن.



رئيســة فــرس الســيدات جمعيــة اإليمــان الخيريــة لرعايــة مراــى الســرطان 2313 /2 /2ه ـ -حتــى



نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان لشؤون األسرة.

اآلن.


كاتبة في العديد من الصحف والمجالت السعودية ،ولها زاوية أسبوعية في جريدة عكاظ بعنـوان

" ودي نكون".

عضوية المجالس والجمعيات:


عاو مؤسسة جمعية الجنوب النسائية في أبها 2307 -هـ



عاو الجمعية الفيصلية في جدة 2751-هـ



عاو جمعية مكة للتنمية والخدمات االجتماعية



عاو اللجنة النسائية في هيئة تطوير حائل 2311 -هـ




عاو الهالل األحمر السعودي 2313-هـ

عاو شرف المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية المنزلية 2311-هـ



عا ــو مجل ــس إدارة الجمعي ــة العربي ــة للتنمي ــة البشـ ـرية و اإلداري ــة واالقتص ــادية و منس ــقا وطني ــا



عاو في هيئة الصحفيين السعوديين

للجمعية في المملكة العربية السعودية 2311هـ و مقرها اإلسكندرية.



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



رئيسة القطاس النسائي في جمعية اإليمان للخدمات الخيرية و رعاية مراى السرطان بجدة منذ

2313هـ حتى اآلن.

المؤتمرات والندوات والمحاضرات:
منها:




مؤتمر للسالم العالمي ،اسطنبول ،تركيا 2311-2312هـ

الن ــدوات والمواس ــم الثقافي ــة فـ ــي الجمعيـ ـات الخيري ــة النس ــائية ف ــي مختل ــف المن ــاطق حـــول دور
الجمعيــات ،المـرأة والعمــل ،العنــف العــائلي ،المخــدرات ،العمــل ،حقــوق الطفــل ،المـرأة وواجباتهــا،

حرب الخليج.



جلسة في مجلس الشورى 2311 -هـ



اللقاء الثقافي للحوار الوطني في مكة المكرمة 2313-هـ



مــؤتمر التمييــز والعنــف اــد الم ـرأة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي – البح ـرين –  22ينــاير



مؤتمر حول العنف اد المرأة – عمان األردن 1001م.

.1009



مؤتمر حول حقوق اإلنسان – مجلس األمة الكويت 1001م.



أرسـت وفـد الجمعيـة الوطنيــة لحقـوق اإلنسـان إلــى هولنـدا فـي مــايو 1003م .فـي جولـة لمختلــف



محاارة حول الجمعية الوطنية لحقـوق اإلنسـان وعـرف مفهـوم الحقـوق فـي الـدين اإلسـالمي و

القطاعات الحكومية و األهلية ذات العالقة بحقوق اإلنسان و الحماية اد العنف.
االتفاقيات في الملتقى الثقافي بجدة 1009م.


محاارة حول أهمية إدراج مفهوم حقـوق اإلنسـان فـي المنـاهج الد ارسـية و أهميـة إاـافة دروس

خاصــة عــن ســيرة الرســول صــلى ا عليــا و ســلم ليــتعلم الجيــل كيفيــة التعامــل اإلســالمي فــي
األسرة في التوجيا التربوي بمكة المكرمة1001م.



محااـ ـرة ف ــي كلي ــة التربي ــة للبن ــات بج ــدة ا ــمن أس ــبوس فعالي ــات خاص ــة ب ــالعنف األس ــري ف ــي

1001م.

المؤلفات واألبحاث:


كتاب أبها بالد عسير 2305هـ



مشروس الرائدة الريفية والتوجيا واإلرشاد األسري في عسير 2301 -هـ



بحث بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حول مواوس " التغذية" في منطقة عسير (أبها – خميس



برنامج التوجيا واإلرشاد األسري و تدريب الرائدة الريفية بعسير و هو األول على مستوى

مشيط – أحد رفيدة – ظهران الجنوب – و محايل)

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

الصحة في منطقة عسير و قد تخرج منا مئات الرائدات نجحن في تقديم الخدمات لقراهن.


بحث بالتعاون مع اللجنة االقتصادية االجتماعية لغرب أسيا التابعة لألمم المتحدة "األسكوا"

حول تفعيل دور الجمعيات الخيرية النسائية في المملكة أعتمد على مخرجاتا و توصياتا في

تنفيذ برامج في المملكة.

المجال البحثي:


بحوث ودراسات اجتماعية.

