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 املؤهالت  

 2015                في القيادة التنظيميةالدكتوراة درجة                                                                      

                                                                           ٤من ٣.٩١بتقدير       لوس أنجلس،     الواليات املتحدة ببردين، جامعة               

2010   تخصص املوارد البشرية القيادة واالدارةماجستير في مجال علم  

                                                                       ٤من  ٣.٨٤الفيرن    الواليات املتحدة       بتقدير-جامعة الفيرين، كاليفورنيا                

 2006   تخصص محاسبة                                                     الوريوس من كليه العلوم االدارية بك  

                                                                                      ٥من  ٤.٠٨جامعة امللك سعود، الرياض        بتقدير        

 2000   بلوم في تدريس العلوم و الرياضيات د 

 نجران الكليه املتوسطه ،                

 

7201  

 

 

2016-2017  

 خبرة في العمل

  تنمية سكانية وتمكين املرأة خبيرة 

 الوطنية للسكان اللجنه                      

 اإلقتصاد والتخطيطوزارة                      

 عمل املرأة وسياسات ومديرة إدارة برامج تشارة مس                                                                 

 لبرامج الخاصة االوكالة 

 وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية

o  اإلشراف على إستراتيجية عمل املرأة 

o  العمل على القرارات والسياسات لالنشطة التي تعمل بها املرأة 

o  .دراسة املبادرات من الجهات الخارجية وتطويرها 

o  التواصل مع الجهات الحكومية لتنفيذ وتطوير كل السياسات الخاصة بعمل املرأة 

o  مالك توطين قطاع الرياضة والترفية ورسم ودراسة الخطط للتوطين 

o  مشروع البيئة املكانيه املناسبة لعمل املرأة 

o دراسة متطلبات التأنيث في القطاع الخاص 

o فتيش العمل الخاص بإشتراطات املساعدة في وضع الخطط والسياسات الخاصة بت

 التانيث 

o  إعداد التقارير الدورية عن إدارة برامج عمل املرأة 

2015     مكتب التغير التنظيمي لالستشارات،  سان ديقو، كاليفورنيا    الواليات املتحده 

o كتابه ورشة عمل اإلبداع واالبتكار                                                                                  
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 ة التجارية بنجران()الغرف                                             مديره ملركز التدريب والتطويرالنسائي      

o  وإعداد خطة التدريبتحديد اإلحتياجات التدريبية.  

o . إعداد اإلحصاءات والبيانات الخاصة بالبرامج واملتدربين 

o . متابعة وتقييم تنفيذ البرامج التدريبية 

o البرامج التدريبيةقوم بإعداد تقرير ي 

 الشهادات 

  مؤشرات االداء                           مدرب 

 شهاده تدريب املدربينTrain the Trainer                                                          

ATD ( Association for Training and Development)               

 شهادة مدرب محترف معتمد )الكوتشنق(Certified Professional Coach)  

 كاليفورنيا،  الواليات املتحده                                         مركز تدريب املدربين املحترفين،                

  شهادة في إدارة سلسلة التوريدبرنامج 

                                                       كاليفورنيا،   الواليات املتحدة جامعة الفيرن، ال فيرن،                

 أدوات تحليل أنماط الشخصية بإسلوب ستخدام ومرخصة لتطبيق وإ مؤهلةMBTI   

 مشروع الخدمات االستشارية

  مكتبة جرير، اململكة العربية السعودية                                                                       

 مشاورات مع اإلدارة العليا لزيادة فهم مشاكل املوظفين لعدم حضورالدورات التدريب             

يم التوصيات للتدريب في املستقبل    تقييم مستويات مشاركة املوظفين وتقد                          

  .عضو في اللجنه اإلستشارية لكلية املجتمع بجامعه األميرة نور بنت عبدالرحمن 

  عضو  في لجنه تقديم رؤية تطويرية للبرامج التدريبية املوجهه للمرأة بمؤسسة التدريب

 املنهي والتقني. 

  .عضو في لجنه دراسة تحديات التزيين النسائي  بهيئة توليد الوظائف 

  أة بمجلس الغرف. عضو في لجنة املجلس التنسيقي لعمل املر 

   األبحاث  

  في اململكه العربيه السعوديه                        تحليل اإلحتياجات التدريبية للمرأة في القيادة التعليمية  
 

2017 

2017 

 

2017 

 التنمية املهنيةخبرات 

  ممثلة املمكلة العربية السعودية في لجنه تنمية املرأة بمؤتمر العمل العربي 

  ملتقى سيدات األعمال للتزين النسائي تقديم ورقة عمل في 

  الخريجات عن تشجيع العمل الحر واملنشآت تقديم ورقة عمل في جامعه االميرة نورة مللقى

 الصغيرة
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2016 

2016 
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2017و 2016  

 

2017و 2016  

 

 

 

2014،2015 

  تقديم ورقة عمل لجامعه االميرة نورة عن السياسات والتشريعات لوزارة العمل والتنمية

 اإلجتماعية. 

 في منتدى املرأة اإلقتصادي  تقديم ورقة عمل 

 إدارة األزمات -تدريب قياديات وعميدات مؤسسة التدريب املنهي على مستوى املمكلة 

 ة عمل إكتشاف القيادات ورش على مقيمةو , ستشارة ومشرفةم 

 وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية. 

 ممثلة قطاع الحكومة في الحوار اإلجتماعي 

  ممثلة اململكة العربية السعودية في مجلس وزراء العمل بمجلس التعاون الخليجي 

  خبيرة التدريب في مجال املوارد البشرية والقيادة واإلدارة 

 للغرفه التجارية بالرياض

 ه                            حضور مؤتمر التوازن بين العمل والحياه  للمرأة في القيادي  

 الواليات املتحدهجامعة ببردين، كلية الدراسات العليا في التربية وعلم النفس،  لوس انجلس،                  

2015   شه العمل في القياده املوقفيةحضور ور 

 كلن بالنتشارد،   كاليفورنيا    الواليات املتحده              

  

           


