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 الجامعة ةلمواكبة خط ستراتيجياإلاهتمت بالتخطيط  (التعليميةللشؤون جامعة نورة  ةوكيل)تكليفها  خالل

واهتمت بالدراسات ا، مشروع   تسعة عشر )١٩(ى وأشرفت علللملكة،  (م٢٠٣٠) ةوخط العشرية

مشرفات أقسام ووكيالت وعميدات من مع القيادات  للتواصل اعت خطط  وضو ،التطويرية والتقارير

 ،والتصاميم واستحداث برامج جديدة في كلية المجتمع ،نشاء كلية الهندسةإ  بدراسة  متتاه. وومديرات

وعقدت  ،تاحة فرص وظيفية أفضلإب المرتبطة المقررات  وتقديم ،نجليزيةوتأسيس معهد اللغة اإل

دارية ل اإلير من األعماثوتطوير ك االستعانة بالممارسين المهنيينشجعت و ،لتدريب الميدانيلاالتفاقيات 

 بالوكالة.والتعليمية 

د قوعملت على ع ،ت صحيةاشرفت على خمس كليأكيلة جامعة نورة للشؤون الصحية ومنصب وغلت ش

 الطالبات،مع المستشفيات المحلية والعالمية لتدريب  ىوقصيرة المد ىالعديد من االتفاقيات طويلة المد

 القيادات،وكان لها برنامج "التوجيه القيادي" لدعم  ،مع الجامعات العالمية اصيفي    اتدريبي    اعدت برنامج  وأ

دعمت مشاركة الطالبة والكليات للحصول على الجوائز ف (الطالبة مركز اهتمامنا)حملت شعار و

من  نمبادرتي ستراتيجي، وفازتاإل. واهتمت بنقل الخبرات، والتخطيط والمشاركات العالمية والمحلية

استحداث وتنويع مصادر وكذلك  .(م٢٠٣٠ل الوطني مج التحو  التعليم )برنا من وزارةوكالة بالترشيح ال

وإنشاء مركز  ،عمالوتطوير مركز دعم وتطوير األ ،لصحيةالتعلم والدعم المهارى والمهني في الكليات ا

 بالوكالة.  اريدليل الجودة، ودليل التنظيم اإلد عدادإ ىاألعمال للتخصصات الصحية، وعملت عل

 المتحدة بسفارةالطبي وبرامج العلوم الصحية في الملحقية السعودية الثقافية في الواليات  مديرة القسموهي 

بل الطالب السعوديين في الواليات من ق   "بت باسم "أم المبتعثينالشريفين بواشنطن، ولق   خادم الحرمين

 ،زمالة األمريكيةلالبرامج المطابقة لباء السعوديين كما كان لها دور فعال في قبول األطب ..المتحدة.

األوائل في تدريب األطباء السعوديين بأمريكا لسنة الخمس من الدول  صبحت المملكةوأ

ها في تعليم لجهود اتقدير   (سانت جوزيف)خرية من جامعة وقد منحت الدكتورة الف .(م٢٠١٣/٢٠١4)

 .المرأة الطبي

كلية الطب في  وقبله وكيلة شطر الطالباتشغلت منصب عميدة قد  حقيةقبل انضمامها إلى الملوكانت 

الذي نفذت من خالله  "التخطيط نحو التطوير" :بعنوان دالعزيز، وكان لها برنامج متميزجامعة الملك عب

 العديد من المشاريع والبرامج الناجحة.

لى إراف على برامج الطب باإلضافة شلقيادية االستثنائية، مع خبرة اإلتتميز د. سمر السقاف بقدراتها ا

فقد عملت رئيسة للعديد من اللجان والمجموعات  ،قيادتها لشطر الطالبات وكلية الطب وقسم التشريح

 االستشارية.

هي متميزة و األنسجة،علم وعلم األجنة، وكاديمية وطبيبة متخصصة في علم التشريح، أوهي محاضرة 

تمت ا، وقد أيض   لتدريس النظري والمهارات العمليةخبرة في ا في التعليم الطبي والبحث العلمي، مع

لتعليم الطبي في اجامعة محمد بن راشد آل مكتوم، بصحة أبو ظبي، ق بَل بخبراتها من  االستعانة

  .الصحية البترجيمستشارة في كلية  وشغلت منصب م(،٢٠١6)

و عملها، وشاركت أفي مجال تخصصها  اي   علم ابحث  ثالثين  (٣٠)كثر من أسمر باحثة علمية لها لدكتورة ا

شاركت حيث البحوث واإلشراف على الرسائل العلمية للدراسات العليا، وهي مدرب معتمد  في تحكيم

 بتقديم العديد من الدروات التدريبية في مجالي تطوير الذات واإلدارة.

شغلت منصب مساعدة عضو في عدد من الجمعيات و يفهعديدة، لها إسهامات اجتماعية وتطوعية و 

أمينة ورئيسة المجلس االستشاري النسائي و ،األمين العام لجمعية مراكز األحياء النسائية لمدة عامين

شرفت على العديد من األنشطة والفعاليات االجتماعية أمكة المكرمة، و والتوظيف بمنطقةللتوطين 

رأة وتطوير المناهج الدراسية وتسهيل مد ا في دعم برامج المالسقاف نشطة جد    ةالدكتور ..والتطويرية.

 الشرق والغرب، ومهارات تفاوض متميزة، وإدارة المشاريع األكاديمية. واالتصال بينالجسور 

منها:  ،حياتها العملية بدايةمنذ والعالمية العديد من الجوائز المحلية واإلقليمية  رشحت علىحصلت وف

رسالة تقدير من سعادة وزير التعليم بخصوص نتائج ود، جائزة أحسن طبيب مقيم من جامعة الملك سعو

كلية ، (وري في أتالنتاإيم)جامعة حصلت على شهادة تقدير من و، (م٢٠١٣)طابقة األميركي مبرنامج ال

الدبلوماسية الطبية، جامعة جورج واشنطن، ، جائزة (تافتس)دلة، بوسطن، جامعة للصي (ماساشوستس)

جوائز كلية  (جونز هوبكنز)وقد أطلقت جامعة  ،(م٢٠١٣)حدة األمريكية ، الواليات المت(DC)واشنطن، 
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 جائزة دكتورة سمر السقاف لصحة المرأة"،الصحة جائزة باسمها "

 

   :البيانات الشخصية

 .افق  د عمر الس  سمر محم    االسم

           .سعودية  الجنسية

 .فةة جامعة نورة للشؤون التعليمية المكل  لوكي  الوظيفة 
   :المؤهالت العلمية

  م(.١٩٩6هـ/١4١7جامعة الملك سعود )من  ،بتقدير امتياز ،: علم التشريح واألجنةالدكتوراهدرجة 

 : تأثير اإلشعاع على نمو قشرة المخيخ في حيوان الوبر)خنزير غينيا(. عنوان الرسالة

 م(.١٩٩٣هـ/١4١4جامعة الملك سعود )من  ،بتقدير امتياز ،يح واألجنة: علم التشردرجة الماجستير 

 : تركيب قشرة المخيخ في حيوان الوبر)خنزير غينيا(.عنوان الرسالة

  جامعة                                  من  ،ا مع مرتبة الشرف )الثانية(بتقدير جيد جد    ،الطب والجراحة :البكالوريوسدرجة 

 م(.١٩88هـ/ ١4٠8زيز )الملك عبدالع

   أخرىمؤهالت: 
 مدرب محترف معتمد من المركز الكندي للتدريب.  

 

   :االهتمامات

  ستراتيجي والتنمية والتعليم الطبي والتخطيط اإل ،في مجال اإلدارة والجودة الشاملة والبيئة متنوعةلها اهتمامات

 االجتماعية.

 :المراتب التعليمية

 (م٢٠١٣)في عام  (،مريالند)عة أستاذ متعاون في جام. 

  (م٢٠١4) (، في عامجورج واشنطن)أستاذ متعاون في جامعة. 

 هـ(.٢٠/٩/١4١7)، في علم األجنة بجامعة الملك عبدالعزيزأستاذ مساعد بقسم التشريح و 

 م(.١٩٩١م( إلى )١٩8٩)عام ، من علم األجنة بجامعة الملك عبد العزيزمعيدة في قسم التشريح و 

 هـ( .١٣/٢/١4٢6) ، فيذ مشارك بقسم التشريح بجامعة الملك عبد العزيزأستا 

 هـ(.٢٠/٩/١4١7)، في علم األجنة بجامعة الملك عبدالعزيزأستاذ مساعد بقسم التشريح و 

 (.م١٩8٩) ، فيعلم األجنة بجامعة الملك عبد العزيزمعيدة في قسم التشريح و 

   :المناصب القيادية واالستشارات

 (.م٢٠١7) ،(هـ١4٣8)في  ،نعبد الرحمألميرة نورة بنت جامعة اب وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية، تكليف 

 (.م١7/٣/٢٠١6-١٣) ،(هـ7/6/١4٣7-٣)في  مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن باإلنابة 

  ،(م٢٠١6) ،(هـ١4٣7)في عام  ،نعبد الرحمميرة نورة بنت جامعة األبوكيلة الجامعة للشؤون الصحية. 

 (، من عامواشنطنـ)مديرة قسم البرامج الطبية والعلوم الصحية في الملحقية الثقافية السعودية ب 

 .)م٢٠١5(، )هـ١4٣6إلى ) م(٢٠١٠هـ()١4٣١)

 في مجلس الكلية لكلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز. ةعضو 
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 عامينمدة ل (م٣١/١٢/٢٠٠7) ،(هـ٢١/١٢/١4٢8) في جامعة الملك عبد العزيزب ،مشرفة قسم التشريح . 

  سنوات. ( أربع4)لمدة ( م٢٠٠٣) ،هـ(١4٢4)في  زعبد العزيعميدة شطر الطالبات بجامعة الملك 

  سنوات.أربع  (4)لمدة ( م١٩٩٩) ،(هـ١4٢٠)في وكيلة كلية الطب 

 (م٢٠٠٩) ،(هـ١4٣٠) في جدة مراكز األحياءمين العام لجمعية مساعد األ. 

 (م٢٠٠8) ،(هـ١4٢٩)في ئة التنفيذية للنادي العلمي السعودي رئيس الهي.  

 بجامعة الملك رئيسة بيت خبرة "مكتب الدعم والمساندة اإلدارية" بمنظومة األعمال والمعرفة "المنظومة "

 (.م٢٠٠7) ،(هـ١4٢8) من عام زعبد العزي

 

 :االستشارات

 (هـ١4٣7)في  راشد آل مكتوم، التعليم الطبيجامعة محمد بن ب، االستعانة بخبرات من صحة أبو ظبي، 

 (.م٢٠١6)

 مريكية شركة التعليم األمستشارة ل(ECCO)  (م٢٠١5) ،(هـ١4٣6)في. 

  أجيال من أجل أجيال"مستشارة لفريق عمل." 

  (م٩/٣/٢٠٠8) ،(هـ١/٣/١4٢٩)مستشار غير متفرغ )للجودة( بكلية البترجي للعلوم الطبية من . 

 مستشار متعاون م( ع معهد البحوث واالستشاراتRACI( من )١/٣/١4٢8)(.م٢٠/٣/٢٠٠7) ،هـ  

  التدريس:
 (ألسنان والتمريض )نظري وعمليطب اريح للسنة الثانية الطب البشري ومادة علم التش. 

 (الثة الطب البشري )نظري وعمليمادة علم التشريح للسنة الث . 

 (لينظري وعمي وطب األسنان والتمريض )سجة للسنة الثانية الطب البشرمادة علم األن. 

  (، تقنية طبية )نظري وعمليعلم األنسجة للسنة الثانية صيدلةمادة. 

 (األسنان والتمريض )نظري وعمليمادة علم األجنة للسنة الثانية الطب البشري و. 

 زمالة علم األعصابألشعة والتدريس لطالبات الماجستير في علم ااإلشراف و.  

 ة مهارات االتصالتدريس ماد . 

 ."تدريس طلبة الماجستير التنفيذي "التشريح التقني 

 تدريس مادة األخالقيات الطبية . 

 "تدريس "التعليم عن طريق حل المشكالتPBL Facilitator) )للسنة الثانية طب بشري ،. 

 :الجمعيات العلمية واالجتماعية
 (م٢٠٠8) ،(هـ١4٢٩)في عام  مؤسس الجمعية السعودية للمجاهر. 

  (م٢٠٠8) ،(هـ١4٢٩)في عام عضوة بالجمعية الخليجية لإلعاقة. 

 (م٢٠٠8) ،(هـ١4٢٩)في عام  في الجمعية الدولية للتعليم الطبي ةعضو. 

  (م٢٠٠8)، (هـ١4٢٩)في عام عضوة بمجلس رعاية األسرة بمنطقة مكة المكرمة.  

 حتى تاريخه. (م٢١/١/٢٠٠8) ،(هـ١٢/١/١4٢٩) عضوة بالمجلس السعودي للجودة من 

  عضوة بجمعية التعليم الطبي األوروبي(AMEE). 

 (.م٢٠٠7) ،(هـ١4٢8)في عام حياء ي لمراكز األعضوة بفريق العمل االستشاري النسائ 

 (م٢٠٠7) ،(هـ١4٢8)في عام  عضوة بجمعية تعزيز الصحة . 

  (م٢٠٠6) ،هـ(١4٢7)في عام سر السجناء أفريق العمل النسائي لرعاية شئون عضوة في. 

  هـ(١٩/١٢/١4٢7)في بمدينة الملك عبد العزيز الطبية  "سري الوطنياألمان األ"عضوة في برنامج، 

 حتى تاريخه. ( م٩/١/٢٠٠7)

  :توالتقديراالجوائز 
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 :منها ،شكروخطابات ودروع، جائزة تقديرية مئة  (100)حصلت على أكثر من 

 (.م٢٠١5) ،(هـ١4٣6)عام  مريكي العربي للعناية الصحيةجائزة التميز العالمية من المنتدى األ 

  (.م٢٠١5) ،(هـ١4٣6)عام من مؤسسة الحالل األميركية  "سفيرة التعليم"منحت لقب 

   (.م٢٠١5) ،(هـ١4٣6)عام تكريم من المنتدى األميركي السعودي للرعاية الصحية 

 (.م٢٠١5) ،(هـ١4٣6)يناير في عة أم القرى، شهادة تقديرية من إدارة البعثات والعالقات الجامعية بجام 

 (هـ١4٣5-١4٣4)عام  رسالة تقدير من معالي وزير التعليم بخصوص نتائج برنامج المطابقة األميركي، 

 (.م٢٠١4-٢٠١٣)

  من أقدم الجامعات في تعليم  دالتي تع- (كونيتكت)بالواليات المتحدة في والية  (ساينت جوزيف)منحتها جامعة

ا منها لدورها في خدمة تقدير   ؛م(٢٠١٢نوفمبر  ٢6 -هـ ١4٣4محرم  ١٢)في الفخرية  الدكتوراههادة ش -نساءال

 تعليم المرأة في الثالثين سنة الماضية.

  ،عام  الواليات المتحدة األمريكيةب، جامعة جورج واشنطن، واشنطن، من جائزة الدبلوماسية الطبية

 .(م٢٠١٣) ،(هـ١4٣4)

   جائزة دكتورة سمر السقاف لصحة المرأة"جائزة باسمها " كلية الصحة العامةب (ونز هوبكنزج)أطلقت جامعة 

  .(م٢٠١4( )هـ١4٣5) عام

 Dr .SAMAR ALSAGGAF AWARD FOR WOMEN'S HEALTH "  

 (هـ١4٣4)عام الواليات المتحدة األمريكية في ، (نيويورك)جامعة بعليم طب األسنان، تالجائزة الدولية ل، 

 .(م٢٠١٣)

  (.م٢٠١٢) ،(هـ١4٣٣)عام  (ديمن)حصلت على تكريم في يوم المرآة العالمي من كلية 

   (.م٢٠١٢) ،(هـ١4٣٣)عام الواليات المتحدة األمريكية ب، (إيموري في أتالنتا)شهادة تقدير من جامعة 

  (هـ١4٣٣)م عاالواليات المتحدة األمريكية ببوسطن، في للصيدلة،  (ماساشوستس)كلية من  شهادة تقدير، 

 (.م٢٠١٢)

   (.م٢٠١٢) ،(هـ١4٣٣)عام الواليات المتحدة األمريكية ب، (تافتس)شهادة تقدير من جامعة 

   ،(.م٢٠١٢) ،(هـ١4٣٣)عام جامعة الملك عبدالعزيز من جائزة التميز في البحث العلمي 

 ودية في الواليات المتحدة الملحقية الثقافية السع من( م٢٠١١و ٢٠١٢) ،(هـ١4٣٣و١4٣٢) أفضل مديرة للعام

 األمريكية.

   (م٢٠٠8) ،(هـ١4٢٩)لعام  (شخصيات أكاديمية)تم التعريف بها في موسوعة . 

    دارية العربية المميزة لعامدارة العربية في فئة المرأة اإلاألمير محمد بن راشد آل مكتوم لإلتم ترشيحها لجائزة 

 .(م ٢٠٠7) ،(هـ١4٢8)

  الدورة السادسة عشر على المسيرة العلمية والفكريةفي ي العربي صالون غازي الثقافبعلمية تكريم من اللجنة ال، 

 م(. ٢5/7/٢٠٠7) ،(هـ١٠/7/١4٢8)عام 

  (هـ١6/٢/١4٢8) (م٢٠٠٠-٩٠٠١)عام  "يزوشهادة اآل"دة في فترة عمادتها على حصل مكتب العمي، 

 .(م٣/٢٠٠7/6)

  لمملكة المتحدة للحصول با (كامبردج)ولي البيوغرافي التابع لجامعة الحصول على الترشيح لجائزة المركز الد

 م(".٢٠٠7م /٢٠٠5) ،(هـ١4٢6/١4٢8)للعام  "اعلى لقب "المتخصصة الصحية المتميزة عالمي   

 بمنظمة (م٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٢) ،(هـ٢7/١٠/١4٢4) اختيرت للعدد "Who`s Who in the World  للتعريف "

 بها. 

  عن السنوات (لتفوق العلميأحسن طبيب مقيم من جامعة الملك سعود ل)على جائزة  الحصول ثالث مرات: 

 .(م١٩٩6، ١٩٩5، ١٩٩٢)، هـ(١4١6، هـ١4١5هـ، ١4١٢)

 :الدورات والبرامج التدريبية
  :التعليميةوورش العمل  والبرامج التدريبية الدوراتحضور 
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  (.م2015) ،(هـ1436)عام  السعودي األمريكي للرعاية الصحيةالمنتدى بدورة االعتماد األكاديمي للمنشئات الطبية

  جامعة ب( م2014أكتوبر  15) ،(هـ20/12/1435)في  ،"تعزيز المهارات التدريسية" الطبيدورة مبادئ التعليم
 .(كاليفورنيا في سان ديغو)وجامعة  (هارفرد)

 (م2009) ،هـ(1430) ( جماد األولى17) ( إلى14)عتماد من الورشة العمل األولى لتأهيل مراجعي الجودة وا. 

  (م2009) ،(هـ1430)عام  (دنبرةبـ)أدورة القيادة التعليمية للمهنيين الصحيين. 

 قسم التعليم الطبي من الفترة  ،حضور الدورة التحضيرية لتقييم الطالب المنعقد بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بجدة
 .(م4/6/2009-3) ،(هـ1430)جماد الثاني  (10) (9)

  البرنامج التدريبي إلعداد المدربات المعتمدات لنشر ثقافة الحوار الوطني المنفذ لمنسوبات جامعة الملك عبد العزيز في
 .(م28/3/2009) ،(هـ4/1430/ 12 -1)محافظة جدة بتاريخ 

  (م2/3/2009) ،(هـ5/3/1430)في " ة عمل "توصيف البرامج والمقرراتورش. 

 أيام ( أربعة4)، لمدة (م20/4/2008) ،هـ(13/4/1429)في س كمدرب ومستشار" دورة "المدر . 

   هـ(23/2/1429)في دورة "تصميـــــــم أسئلة االختبــــــــار المتعدد االختيارات" بجامعـــــة الملك عبدالعـــــزيز، 

 .لمدة أسبوعين،(م2/3/2008)

  ( دورة   6سجيما). 

  القيادة للزائر الدولي" من تنظيم مكتب التعليم والثقافة بواشنطن، وزارة الخارجية، الواليات المتحدة حضرت برنامج"
 .(م2006نوفمبر 6) ،(هـ14/10/1427)في األمريكية، 

  "(م25/4/2006) ،هـ(26/3/1427)في دورة "خماسية التغيير. 

  (م25/2/2004) ،هـ(4/1/1425)في حلقة نقاش ميثاق المهنة لألستاذة الجامعية. 

  (بيرن)ورشة عمل "تصميم االختبارات متعددة االختيارات" بمؤتمر () تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ،
  .(م2003سبتمبر 3 أغسطس: 31) ،(هـ6/7/1424-3)في  لتصميم االختبارات متعددة االختيارات

  ( 1423/  2/  23ورشة عمل "تطوير التعليم الطبي" في الفترة)أيام بكلية الطب ثالثة  (3)، لمدة (م6/5/2002) ،هـ
 العلوم الطبية. و

  (م31/12/2002-30) ،هـ(1423/  10/  26 – 25ل تطوير المناهج بقسم الطالبات )ورشة عم.

  (برلين)، مؤتمر المناهج التقليدية في كلية الطب"دورة "تغيير ()،  (م2001) ،(هـ1422)عام في . 

  (برلين)، مؤتمر الطالب في تدريس مهارات االتصال"و ذتااألس"قواعد () ،(1422هـ)، (م2001). 

  ( 1421/  6/  14ورشة عمل "تحسين الجودة في التعليم" في)بمركز تطوير التعليم الجامعي. (م14/9/2000) ،هـ 

  لمدة  (م8/5/1999) ،هـ(1420/  1/ 22)في  (مايكروسوفت وورد)باستخدام  وإنشاء الصفحاتدورة في اإلنترنت
 يومين.

  أيامتسعة  (9)، لمدة (م2/5/1999) ،هـ(1420/  1/ 16)في  ،االختبارات" وتقييمدورة "طرق تحضير. 

 (م2/12/1998) ،هـ(1419/  8/  12) ، في"؟دورة "كيف تعدين بحثك للنشر. 

 (م22/2/1999) ،(هـ1419/  11/  6)في  ،حكيم األطروحة"دورة "ت. 

 أيامسبعة  (7)لمدة  (م1998 6/5: 29/4) ،هـ(1419/ 9/1-2)في  ،ق الكتابة العلمية"دورة "طر. 

 "أيامثالثة  (3)م(، لمدة 3/1998/ 16(، )هـ17/11/1418) ، فيدورة "التخطيط لمقرر دراسي. 

 "أيامأربعة  (4)م( لمدة 1997/ 12/  6) ،(هـ17/11/1418) ، فيدورة "طرق البحث . 

 أيام ( ستة6)م( لمدة 1997/ 29/11، )(28/7/1418) ، فيحث الطالبة على التعلم"دورة "طرق تدريس ل. 

 "لمدة يومين(م26/3/1997) ،هـ(17/11/1417، في )دورة "ديناميكية التعلم الفعال ،. 

 "دورة "التعليم عن طريق حل المشكالتة د، لم(م16/11/1996) ،(هـ5/7/1417) ، في
 .يامأأربعة  (4)

 (م1990) ،هـ(1410)عام  ،دورة متقدمة في الحاسوب اآللي. 

  (م2015) ،(هـ1436) ، فيالمنتدى السعودي األمريكي للرعاية الصحيةباألكاديمي للمنشئات الطبية  االعتماددورة. 

 (هارفرد)جامعة  (م2014أكتوبر  15) ،(هـ20/12/1435)في  ،"التدريسيةتعزيز المهارات " دورة مبادئ التعليم الطبي 
  .(كاليفورنيا في سان ديغو)جامعة و

 اإلدارية:وورش العمل والبرامج الدورات التدريبية 

  جامعة األميرة  ،وكالة الجامعة للتطويربم( ٢٠١6) (،هـ١4٣7)في  "التحليل القانوني للقرار اإلداري"دورة

  .نورة
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  "مركز تطوير ب (م7/١١/٢٠٠١-5) ،هـ(١4٢٢/  8 / ٢٠ -١8)في دورة "الجودة الشاملة في التعليم العالي

 التعليم الجامعي. 

  المراكز  يريمدكليات والعمادات وكالء الوودورة "تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في الجامعة" للعمداء

 .(م١/5/٢٠٠٠) ،هـ(١4٢١/  ١/  ٢6)يوم:  نوابهم في الجامعةو

 ( 6)لمدة  ،(م٢٠٠8) ،)هـ١4٢٩لى المنح من المنظمات الدولية )برنامج تقييم المشروعات البحثية والحصول ع

 أيام.  ستة

 ( 8/6/١4٢8دورة "مهارات االتصال" من تاريخ)بمركز تطوير التعليم لمدة أسبوع (م٢4/6/٢٠٠7) ،هـ ،

 الجامعي.

  نتاجية الفرديةتنمية اإل"برنامج" "Effective Personal Productivityيادات " ضمن برنامج تأهيل الق

 leadership management م(:٢٠٠7بريل/إ/٢8)(، هـ١٠/4/١4٢8)في  العالمي

international,inc(LMI) 

 " م(، ٢٠٠7/فبراير/٣) ،(هـ١5/١/١4٢8)في  "برامج التدريببة وتدريب المدربيندراة الإبرنامج تدريب بعنوان

 .أيامخمسة  (5)لمدة 

  "لمدة يومين(م٢٢/١١/٢٠٠6) ،هـ(١/١١/١4٢7)في دورة "مهارات القيادة األكاديمية ،. 

  " لمدة يومين بمركز تطوير (م٢٣/١٢/٢٠٠5) ،هـ(٢٢/١١/١4٢6)في دورة " تنمية القيادات األكاديمية ،

 . الجامعي بجامعة الملك عبد العزيزالتعليم 

 (4)م(، لمدة ٢٠٠5ديسمبر  ١8) ،(هـ١6/١٠/١4٢6)في  ادية واإلبداعية للمدير العربي"برنامج "المهارات القي 

 .داريةلمنظمة العربية للتنمية اإلأيام باأربعة 

 " ثالثة  (٣)لمدة  (م٣/١٢/٢٠٠5) ،هـ(٢/١١/١4٢6)في  "مية مهارات العرض واإللقاءتنالحلقة التطبيقية حول

 يام بمعهد اإلدارة العامة.أ

 "أيامثالثة  (٣)، لمدة (٢8/٢/٢٠٠5) ،هـ(١٩/١/١4٢6)في  ،الحلقة التطبيقية حول "القيادة واالبداع اإلداري، 

 بمعهد اإلدارة العامة.

 "أيامأربعة  (4)، لمدة (م١٠/8/٢٠٠٣) ،هـ(١١/6/١4٢4)في  ،برنامج "تهيئة األكاديميات للوظائف القيادية. 

 "أيام بمعهد ثالثة  (٣)مدة ، ل(م٢٩/4/٢٠٠١) ،هـ(5/٢/١4٢٢)في  ،دورة "تنمية إدارة النزاع في بيئة العمل

 .دارة العامةاإل

 "لمدة يومين(م٢/٢/٢٠٠١) ،هـ(8/١١/١4٢١) ، فيدورة "اكتشاف الطاقات اإلبداعية ،. 

 "أيام بمعهد ثالثة  (٣)مدة ، ل(م١/١١/١٩٩٩) ،هـ(٢٢/7/١4٢٠) ، فيدورة "فاعلية المدير في جماعات العمل

 .اإلدارة العامة

  (م٢٠٠8)، )هـ١4٢٩)في  "،المنظمات الدولية تقييم المشروعات البحثية والحصول على المنح من"برنامج، 

 أيام. ستة  (6)لمدة 

 ( 8/6/١4٢8دورة "مهارات االتصال" من تاريخ)بمركز تطوير التعليم لمدة أسبوع ،(م٢4/6/٢٠٠7)  ،هـ ،

 الجامعي.

 نتاجية الفرديةتنمية اإل"ج برنام" "Effective Personal Productivityت " ضمن برنامج تأهيل القيادا

 leadership management م(:٢٠٠7بريل/إ/٢8) ،(هـ١٠/4/١4٢8)في  العالمي

international,inc(LMI). 

 " م(، ٢٠٠7/فبراير/٣) ،(هـ١5/١/١4٢8)في  "برامج التدريببة وتدريب المدربيندراة الإبرنامج تدريب بعنوان

 .أيامخمسة  (5)لمدة 

  "لمدة يومين(م٢٢/١١/٢٠٠6) ،هـ(١/١١/١4٢7)في دورة "مهارات القيادة األكاديمية ،. 

  " ير ، لمدة يومين بمركز تطو(م٢٣/١٢/٢٠٠5) ،هـ(٢٢/١١/١4٢6)في دورة " تنمية القيادات األكاديمية

 . عبد العزيز التعليم الجامعي بجامعة الملك

  "(4)م(، لمدة ٢٠٠5ديسمبر  ١8) ،(هـ١7/١١/١4٢6)في برنامج "المهارات القيادية واإلبداعية للمدير العربي 

 .داريةيام بالمنظمة العربية للتنمية اإلأأربعة 

mailto:smalsaggaf@pnu.edu.sa
mailto:Salsaggaf@Gmail.com
mailto:Salsaggaf@Gmail.com


 افق  د عمر الس  كتورة سمر بنت محم  الد  
 ةعليمي  الت  ؤون حمن للش  وكيلة جامعة نورة بنت عبد الر  

   

٠٠٩66١١8٢4٠٠6٢ 
 smalsaggaf@pnu.edu.sa  :لكترونيالبريد اإل

Salsaggaf@Gmail.com 
 

7 of 29  

 

 ثالثة  (٣)لمدة  (م٣/١٢/٢٠٠5) ،هـ(٢/١١/١4٢6)في  "الحلقة التطبيقية حول "تنمية مهارات العرض واإللقاء

 يام بمعهد اإلدارة العامة.أ

 أيامثالثة  (٣)، لمدة (م٢8/٢/٢٠٠5) ،هـ(١٩/١/١4٢6)في بداع اإلداري" حلقة التطبيقية حول "القيادة واإلال ،

 بمعهد اإلدارة العامة.

  "أيامأربعة  (4)، لمدة (م١٠/8/٢٠٠٣) ،هـ(١١/6/١4٢4)في برنامج "تهيئة األكاديميات للوظائف القيادية. 

  "أيام بمعهد ثالثة  (٣)مدة ، ل(م٢٩/4/٢٠٠١) ،هـ(5/٢/١4٢٢)في دورة "تنمية إدارة النزاع في بيئة العمل

 .العامةاإلدارة 

  "لمدة يومين(م٢/٢/٢٠٠١)  ،هـ(8/١١/١4٢١)في دورة "اكتشاف الطاقات اإلبداعية ،. 

  "أيام بمعهد ثالثة  (٣)مدة ، ل(م١/١١/١٩٩٩) ،هـ(٢٢/7/١4٢٠)في دورة "فاعلية المدير في جماعات العمل

 .اإلدارة العامة

  ستراتيجياإلالتخطيط  ورش عمل في مجالحضور ومشاركة في: 

  (م٢٠٠٩) ،(هـ١4٣٠)عام  ،لمنطقة مكة المكرمة ستراتيجيةاإلمشارك في وضع الخطة عضو. 

 عامستراتيجي لكلية المجتمع وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز بجدةورشة عمل التخطيط اإل ، 

 .(م٢٠٠7) ،(هـ١4٢8وعام ) (م٢٠٠6) ،هـ(١4٢7)

   ستراتيجيةاإلورشة العمل التطبيقية للخطة "Operational planning for faculty of medicine بكلية "

 .(م١/5/٢٠٠6)، هـ(4/١4٢7/ ٢)في  ،الطب

    في الفترة  تعقد تيال ستراتيجياإل" من إدارة التخطيط ستراتيجيةاإلندوة بعنوان "رسم وتنفيذ الخطط

 لمدة يومين. (م١٠/4/٢٠٠6) ،هـ(١١/٣/١4٢7)

 بمركز م( لمدة يومين٢٠٠6/أبريل/٩) ،(هـ١٠/٣/١4٢7)في  ها"طبيقستراتيجية وتورشة عمل "الخطة اإل ،

  بجدة.ازدهار 

 لمدة (هـ٢٠/١٠/١4٢4) ،م(٢٠٠٣/ديسمبر/١5)في ستراتيجية لكلية الطب" ورشة عمل "خطة العمل اإل ،

 .العزيز يومين بجامعة الملك عبد

  بجامعة الملك عبد العزيز بجدة  ،"ستراتيجي لكلية المجتمع وتقنية المعلوماتالتخطيط اإل"ورشة عمل

 .(م٢٠٠7) ،هـ(١4٢8وعام ) (م٢٠٠6) ،هـ(١4٢7)

    :اللجانرئاسة 

 عامالصحية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمنلمجلس التنفيذي المشترك بين المستشفى الجامعي والكليات ا ، 

  (.م ٢٠١7) ،(هـ١4٣٩)

 (.م ٢٠١6) ،(هـ١4٣8) ، عاميرة نورة بنت عبد الرحمناللجنة الدائمة للخطط والمناهج بجامعة األم 

  (.م٢٠١5) ،(هـ١4٣7) ، عامبجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمناللجنة الدائمة للكليات الصحية 

 (.م٢٠١6) ،(هـ١4٣8)عام  (كد من االسم)نتأ ،لشؤون التعليميةلجنة إعداد التقرير السنوي وكالة الجامعة ل 

 هـ(١4٣7) ، عامبعة أداء عمل العميداتأعضاء اللجنة العليا بشأن توصيف ومتا لجنة دراسة مرئيات، 

 (.م٢٠١5)

 "(هـ٢٠/5/١4٣7) ، فياالجتماع العلمي الرابع للجنة "مستقبل التجارب السريرية في المملكة العربية السعودية ،

 .(م٢٠١6فبراير  ٢٩)

  (.م5/١١/٢٠١5) ،هـ(٢٢/١/١4٣7)في  ،لدراسة التقييميةل االوضع الراهن لكلية المجتمع وفق  بتحليل قامت لجنة 

 (.م٢٠١6) ،(هـ١4٣8) ، عاماللجنة العلمية للمنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية 

 ( ١4٢6/١4٢7رئيسة اللجنة النسائية للعام)(م٢٠٠7/٢٠٠8) ،هـ(١4٢8/١4٢٩ولعام ) ،(م٢٠٠5/٢٠٠6) ،هـ 

على األنشطة العلمية لعضوات النادي أوليات الطالبات المتفوقات في  وذلك لإلشراف ؛بالنادي العلمي السعودي

 .(م١٣/١١/٢٠٠5) ،هـ(١١/١٠/١4٢6)في المرحلة الثانوية والجامعية 

  (م١/4/٢٠٠7) ،هـ(١٣/٣/١4٢8)في صادر من معالي المدير اللجنة االقتصاد المنزلي. 

 (م٢٠٠7)حتى  م(٢٠٠٣) ،هـ(١4٢8)حتى  (ـه١4٢4) من عام لجنة التنسيق واإلشراف على نشاط الطالبات. 
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 (هـ١4٢7/ ١4٢6ت الصادرة من مدير الجامعة عام )لجنة العالقات العامة واإلعالم بشطر الطالبا، 

 . (م٢٠٠6/٢٠٠5)

  (هـ١4٢7هـ/١4٢6)فريق عمل للتنسيق واإلشراف على أعمال الترميمات والمشاريع المنفذة في صيف، 

 .(م١8/6/٢٠٠6) ،هـ(٢١/5/١4٢7ت )بشطر الطالبا (م٢٠٠6/٢٠٠5)

 (م١٩/١١/٢٠٠6) ،(هـ٢7/١٠/١4٢7)في  اللجنة الدائمة لتكريم منسوبات الجامعة بشطر الطالبات. 

 حتى  م(٢٠٠٣) ،هـ(١4٢7) إلى عام (هـ١4٢٣)الطالبات بالجامعة لعام من عام  اللجنة الدائمة لتأديب

 . (م٢٠٠6)

 ( هـ١4٢4لجنة شطر الطالبات االستشارية من)  (م٢٠٠7)حتى  م(٢٠٠٣) ،هـ(١4٢8)حتى. 

 (م٢٠٠4/٢٠٠5) ،(هـ١4٢5/١4٢6)لكترونية عام لجنة أنشطة شطر الطالبات اإل. 

 (م5/١٠/٢٠٠5) ،هـ(٢/٩/١4٢6)في  التنسيق واإلشراف العام على نشاط الطالبات لجنة. 

  (م7/٩/٢٠٠5) ،هـ(٣/8/١4٢6)في " لنفز بالجوائز"لجنة مشروع. 

 (م5/4/٢٠٠5) ،هـ(٢5/٢/١4٢6)في لرئيسية لإلشراف على استقبال المدارس بشطر الطالبات اللجنة ا. 

 (م٢٠٠5) ،(هـ١4٢6تنفيذية لشؤون االنتساب من عام )اللجنة ال. 

    :اللجانعضو في 

 (هـ١4٣7)عام  عضو في فريق عمل دراسة توظيف السعوديات من حملة الدبلوم الفني في تخصص القبالة، 

 .(م٢٠١6)

 (م٢٠١7) ،(هـ١4٣8)عام  عضو في لجنة التعاون الدولي. 

  ( هـ١4٣8)عام دارة عامة للموارد البشرية إ وتأسيسعادة هيكلة على مشروع إ لإلشرافعضو في اللجنة العليا

  (.م٢٠١7)

  (م٢٠١7) ،(هـ١4٣8)عام اللجنة الدائمة للرحالت الطالبية عضو في. 

  بجامعة األميرة نورة (م٢5/١٢/٢٠١5)هـ(،١٣/٣/١4٣7)في  ،األكاديميعتماد اللجنة العليا للجودة واالعضو. 

  بجامعة  (م5/١١/٢٠١5) ،هـ(٢٢/١/١4٣7)في للدراسة التقييمية  الوضع الراهن لكلية المجتمع وفق الجنة بتحليل

 (.م٢٠١5) ،هـ(١4٣7)عام  بنت عبد الرحمن نورة

  (.م٢٠١5، )هـ(١4٣7)عام  ية لمركز أبحاث العلوم الصحيةداري بشأن تشكيل اللجنة التوجيهإلجنة قرار 

  نورة بنت عبد  امعةبج توصيف ومتابعة أداء عمل العميداتلجنة دراسة مرئيات أعضاء اللجنة العليا بشأن

 (.م٢٠١5) ،هـ(١4٣7)عام ، في الرحمن

 (.م٢٠١5) ،هـ(١4٣7) عام نورة بنت عبد الرحمنبجامعة  اللجنة التوجيهية لمركز أبحاث العلوم الصحية 

  (هـ١4٣8)عام  بجامعة نورة لجنة طلبات النقل وتمديد الخدمة والتعاقد ألعضاء هيئة التدريسعضو في، 

 (.م٢٠١6)

 (.م٢٠١6) ،(هـ١4٣8)عام  ورةبجامعة ن شؤون المعيدات والمحاضرات عضو في لجنة 

  المملكة العربية "لعولمة على الصحة العامةتأثير ا" المؤتمر الثاني لألوبئة السعوديةعضو اللجنة العلمية ،

 .(م٢٠١6نوفمبر  8 - 5) ،(هـ7/٢/١4٣8-4)في  هس-السعودية

  نوفمبر  ١6 - ١٢) ،(هـ١5/٢/١4٣8-١١)في عضو اللجنة العلمية للجمعية األمريكية لعلم المناعة اإلنجابية

 .(م٢٠١6

 (.م٢٠١6بريلإ٢5) ،(هـ١7/7/١4٣7)في  عضوية في اللجنة العلمية للمنتدى السعودي األمريكي 

 (.م٢٠١6) ،(هـ١4٣7)عام  عضو في لجنة التعليم والتعلم 

  (.م٢٠١6) ،(هـ١4٣7)عام عضو اللجنة التوجيهية لمركز األبحاث الصحية 

  (.م٢٠١6) ،(هـ١4٣7-4-٢4)في عضو في لجنة طلبات النقل وتمديد الخدمة والتعاقد ألعضاء هيئة التدريس 

 الملحقية الثقافية( (م٢٠١5)-م(٢٠١٢) ،(هـ١4٣6هـ( إلى )١4٣٣)من  رنامج التميزعضو في لجنة ب(. 

 (.م٢٠١4م(إلى )٢٠١١) ،(هـ١4٣5هـ(إلى )١4٣٢)من  عضو في لجنة ترقية االبتعاث 

  تحكيم األبحاث فيعضو في لجنة(Johns Hopkins University)  (١4٣4-١4٣5هـ)، (م٢٠١4-٢٠١٣.) 
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 مريكيةات الخاصة بالملحقية الثقافية األجعضو لجنة ذوي االحتيا. 

  (.م٢٠١5-٢٠١4) ،(هـ١4٣6-١4٣5)في  الدراسي االنسحابعضو لجنة 

 (.م٢٠١5) ،(هـ١4٣6)عام  عضو في اللجنة العلمية للمنتدى السعودي األميركي للرعاية الصحية 

  (.م٢٠١١) ،(هـ١4٣٢)عام  (واشنطنـ)كاديمية السعودية بفي لجنة تحكيم المنتدى العلمي األعضو  

 (.م٢٠١4م( إلى )٢٠١١) ،(هـ١4٣5هـ( إلى )١4٣٢)من  عضو لجنة حفل التخرج ويوم المهنة 

  المرأة.عضوة في مجلس األمناء الخاص بمركز األميرة جواهر بنت نايف ألبحاث وتطوير 

  وكالة  الستحداثحاجة بجدة في خدمة المجتمع ومدى ال زعبد العزيلجنة وضع آليات كلية الطب بجامعة الملك

 . (م٢٩/٣/٢٠٠8) ،(هـ٢١/٣/١4٢٩)في  ،لخدمة المجتمع "مجلس كلية الطب" كلية الطب

  (م٢/٣/٢٠٠8) ،هـ(٢٣/٢/١4٢٩)في لجنة التنسيق والتعاون مع القطاعات الخاصة . 

  (.م٢٠٠8) ،(هـ١4٢٩)عام عضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الخاص بالخدمات الصحية 

 (م١6/7/٢٠٠7) ،هـ(١/7/١4٢8)في العليا لبرنامج اختبارات االنتساب في مناطق المملكة  يةاإلشرافة اللجن. 

  (م١7/١٠/٢٠٠6) ،هـ(٢4/٩/١4٢7)في اللجنة اإلعالمية العليا بالجامعة. 

  لىم( إ٢٠٠5) ،هـ(١4٢8لى )إ هـ(١4٢6)العليا على البرامج الدراسية الموازية من عام  يةاإلشرافاللجنة 

 .(م٢٠٠7)

 (م٢٠٠6) ،هـ(١4٢7) لجامعة عامإلعدادهم لطالب الثانوية العامة  التأهيليةعليا على الدورة ال اإلشرافيةلجنة ال. 

 (م٢٠٠6)و  (م٢٠٠5) ،هـ(١4٢7هـ( و)١4٢6)عامي  لكترونيةاللجنة العليا للجامعة اإل. 

 لى م( إ٢٠٠4) ،هـ(١4٢8لى )إ هـ(١4٢5)ام لجنة الدائمة للدراسات العليا لطالبات اإلشراف المشترك من عال

 .(م٢٠٠7)

  هـ(١5/١٠/١4٢5)في المعايير التي ينبغي توفرها بالمرشحة لجائزة التميز العلمي للطالبات  إلقرارلجنة، 

 .(م١١/٢٠٠4/٢8)

 (م٢7/٩/٢٠٠4) ،هـ(١٢/8/١4٢5)في لكترونية لجنة العليا للجامعة اإلال. 

  هـ(١7/6/١4٢5)في حول التعليم العالي  "دولي العهلسمو  اآلراءوثيقة "عمل اللجنة العليا المنظمة لورشة، 

 .(م٢٠٠4/4/8)

 )(م٢٩/٣/٢٠٠4) ،(هـ7/٢/١4٢5) ، في يوماللجنة العليا لإلشراف على تنفيذ مشروع )جامعة بال تدخين. 

  (م٢٩/٣/٢٠٠4) ،(١4٢5هـ/7/٢)في  الطالباتبشطر  تدخين(دائمة لمشروع )جامعة بال الاللجنة التنفيذية. 

  (م٢٠٠٣) ،(هـ١4٢4)عام  فيالعليا على برنامج االنتساب  اإلشراقيةاللجنة. 

  (م٢/١٠/٢٠٠٣) ،هـ(5/8/١4٢4)في اللجنة التنسيقية العليا لندوة االقتصاد المنزلي الثانية. 

 (م٢٠٠٣/م٢٠٠٢) ،هـ(١4٢4/ هـ١4٢٣اف على الشبكة المعلوماتية )اللجنة الدائمة لإلشر. 

 ( ١8/٩/١4٢4هـ( حتى )٢٠/٩/١4٢٠لجنة شطر الطالبات االستشارية من)حتى  م(٢8/١٢/١٩٩٩) ،هـ

 .(م١٣/١١/٢٠٠٣)

 (م٢٠٠7) ،(هـ١4٢8)في عام  ،مارة منطقة مكة المكرمةإللجنة النسائية لتوطين الوظائف برئيسة ا. 

 ( ١4٢4/ ١4٢٣لجنة الدراسات العليا)(م٢٠٠٣/٢٠٠4) ،هـ. 

 (م٢٠٠٣) ،هـ(١4٢٣)في الطب  والمختبرات بكليةى المعامل لجنة اإلشراف عل. 

 (م٢٠٠4/م٢٠٠٣) ،هـ(١4٢4-هـ١4٢٣سالمية للندوة العالمية للشباب اإلسالمي )العمل ضمن اللجنة الطبية اإل. 

  الخاصة بالتميز العلمي للطالباتالجوهرة للتفوق العلمي ـ اللجنة  تالحصول على  ومعاييرلجنة دراسة أسس 

 .(م٢٠٠٣) ،هـ(١4٢٣)عام 

 (م٢٠٠٣/م٢٠٠٢) ،هـ(١4٢٣/ هـ١4٢٢تياجات التعاقد بكلية الطب )لجنة دراسة اح. 

 هـ(١4٢4هـ/ ١4٢٠الطبية ) والعلومكلية الطب  ليتمثقامت بو ،لجنة تطوير المناهج بالجامعة، 

 .(م٢٠٠٣/م٢٠٠٠)

  (م٢٠٠٣/م٢٠٠٢) ،هـ(١4٢٣/ هـ١4٢٢)اللجنة االستشارية لإلعارات بكلية الطب. 

 (م٢٠٠٣م( )٢٠٠٠) ،هـ(١4٢٣هـ( )١4٢٠اختبارات القبول بالجامعة ) لجنة . 
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  (م٢٠٠٣/م٢٠٠٢) ،هـ(١4٢٣/ هـ١4٢٢)معمل الشرائح النسيجية  وتشغيللجنة تفعيل.  

 عنوان:ب وكانت ،ل الخاصة بالشبكة المعلوماتيةاللجنة التنفيذية لورشة العم 

(Car e-learning and e-health) (م٢٠٠٢) ،هـ(١4٢٢)ام ع. 

 (م٢٠٠٢) ،هـ(١4٢٢)عام  ،لجان فرعية لعقد اختبارات القبول بالجامعة. 

 (م٢٠٠٠/٢٠٠١) ،هـ(١4٢٠/١4٢١)عام  ،اللجنة الدائمة للنظر في طلبات القبول للطب البشري .  

 أعوام.أربعة  (4)لمدة ( م٢٠٠٠) ،هـ(١4٢٠)في  ،لجنة الشؤون األكاديمية للطب البشري  

  (م٢٠٠٠/٢٠٠١) ،هـ(١4٢٠/١4٢١)عام لجنة االمتحانات بكلية الطب .  

  أعوام.( أربعة 4)لمدة ( م٢٠٠٠) ،هـ(١4٢٠)عام لجنة المناهج للعلوم الطبية السريرية 

  أعوام.أربعة  (4)لمدة ( م٢٠٠٠) ،هـ(١4٢٠)عام لجنة المناهج للعلوم الطبية األساسية 

 (م١٩٩٩/٢٠٠٠) ،هـ(١4١٩/١4٢٠)عام الطبية  والعلومص بكلية الطب اللجنة العلمية ليوم المهنة الخا. 

  لمدة عامين. ( م٢٠٠٠) ،هـ(١4٢٠)في لجنة تطوير التعليم الطبي بكلية الطب 

  (م١٩٩٩) ،هـ(١4١٩)في عام اللجنة العلمية المنبثقة عن اللجنة الدائمة ليوم المهنة. 

 ( ١4١8لجنة دراسة مشكالت الطالبات)لمدة عامين. (م١٩٩8) ،هـ 

  عامين.لمدة ( م١٩٩8) ،هـ(١4١8)العلوم الطبية للعام للجنة االجتماعية في كلية الطب ورائدة اللجنة الفرعية  

 ( ١4١٩ هـ وَ ١4١8اللجنة العامة للنشاط االجتماعي في شطر الطالبات بالجامعة لمدة عامين متتاليين)هـ ،

 .(م١٩٩٩ وَ  م١٩٩8)

  (م١٩٩٩) ،هـ(١4١٩)عام الحرمين الشريفين لجنة توزيع منحة خادم. 

  .لجنة التبرع بالدم المنبثقة عن النظام األساسي للجمعية السعودية ألصدقاء مرضى الثالسيميا 

 .لجنة العالقات العامة المنبثقة عن النظام األساسي للجمعية السعودية ألصدقاء مرضى الثالسيميا 

  :البرامج والمشاريع التطويرية

 عامجامعة نورة بنت عبد الرحمنب "تنظيم العالقة بين الكليات الصحية والمستشفى الجامعي"مشروع ة رئاس ، 

 (.م٢٠١7) ،(هـ١4٣8)

  (، هـ١4٣7) ، عامبجامعة نورة بنت عبد الرحمن "كاديميةوجيه القيادي إلعداد القيادات األالت"إعداد برنامج

 (.م٢٠١6)

 ركة بين طالبات الكليات الصحية لعدد من الجامعات في الواليات المتحدة برامج رحالت علمية صيفية مشت إعداد

 األمريكية.

 (م٢٠١5-٢٠١٠) مريكيةللمنافسة على برنامج المطابقة األطباء اد ومتابعة تنفيذ مشروع إعداد األإعد 

  ١4٢4)ع والذي يتكون من عدة مشاري ،بجامعة الملك عبد العزيز "التطوير نحو التطوير"برنامج إعداد-

 (.م٢٠٠7-٢٠٠٣) ،(هـ١4٢8

 (قبل وبعد الزواج رؤية متكاملة للتأهيل ما)من برنامج صحة األسرة  اجزء  وكان " إعداد برنامج "سعادتي بيدي 

 (.م٢٠٠7) ،(هـ١4٢8) عام ،(تعزيز الصحة)وهي رئيسة الفريق المعد للبرنامج من قبل جمعية 

 :ماعاتالمنتديات والملتقيات واالجتالمشاركة في 

  " يوم في السعودية،  ،الرياضبميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة األحضرت ملتقى " المشاريع التعاونية

 هـ(.٢4/٣/١4٣٩م () ١٢/١٢/٢٠١7الثالثاء الموافق) 

  " ميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة األحضرت اللقاء التاريخي العلمي بعنوان "المرأة تاريخ وإنجاز

 .هـ(.٢4/٣/١4٣٩م () ١٢/١٢/٢٠١7في يوم ودية، السع ،الرياضب

 " ميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة األ حضرت ملتقى التطوعي لتكريم طالبات "حاضنات نور العطاء

 في هـ( ١7/٣/١4٣٩م( ) 5/١٢/٢٠١7يوم الثالثاء الموافق ) فيالسعودية،  ،الرياضب

 ميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة األالفنون حضرت معرض "ملتقى الوان السعودية" لكلية التصاميم و

 هـ(.٢4/٣/١4٣٩م( ) ١٢/١٢/٢٠١7يوم الثالثاء الموافق) في السعودية،  ،الرياضب

 عالي مديرة جامعة " من تنظيم مكتب م(هـ١4٣8/١4٣٩)في لقاء "رئيسات األقسام اوعرض   محاضرة   دمتق
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 (.م٢١/٩/٢٠١7(،)هـ٢٩/١٢/١4٣8)يوم في السعودية،  ،الرياضبرة نورة بنت عبد الرحمن، مياأل

  العلمي التطبيقي لمنتج يخدم كيفية تحويل البحث ) :بعنوانوكانت ندى الطاسان في الجلسة الثانية  .د.أشاركت مع

"التعرف على حاجة المجتمع من البحث العلمي" في ملتقى "البحث  التي عنوانها: (الريادة االجتماعيةو ةثقافال

من تنظيم مركز بحوث الدراسات العلمية والطبية،  ،"م٢٠٣٠رؤية ية ومستدامة وطموح وشراكة مجتمعالعلمي 

 (.م٣١/١٠/٢٠١7(،)هـ١١/٣/١4٣٩)في يومالسعودية، ، الرياضبالعلمي جامعة الملك سعود، عمادة البحث 

 نشر خالقيات الأ"والخاصة بمحور  "في النشر العلمي رئيسة لجلسة حلقة سجال حواري في ملتقى "التميز

(، هـ١4٣8)عام الرياض، بميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة األبيم عمادة البحث العلمي، العلمي" من تنظ

 (.م٢٠١7)

  قدمت ورشة عمل بعنوان "أهمية الكتاب والبحث العلمي" في ملتقى "اإلنتاج األكاديمي الثالث" من تنظيم مركز

 .(م٢٠١7)(، هـ١4٣8)جدة، في ، العزيز جامعة الملك عبدبي، تطوير التعليم الجامع

 ميرة نورة بنت عبد جامعة األبعمال، عليا" من تنظيم كلية اإلدارة واألقدمت كلمة في لقاء "طالبات الدراسات ال

 (.م٢٠١7مارس ١5)(، هـ١6/6/١4٣8)في يوم  الرياض،بالرحمن، 

 الة في صنع القرارات" في ملتقى عكاديمية لتحقيق المشاركة الفكين القيادات األقدمت ورقة عمل بعنوان "تم

في يوم  الرياض،بميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة األب" م٢٠٣٠ية في تحقيق رؤية ة السعودأسهامات المرإ"

 (.م٢٠١7مارس 8)(، هـ١4٣8/6/٩)

  ت ميرة نورة بنجامعة األبمستقبلية"  ورؤيةمنظومة تشاركية  السعودي للمؤهالت... طارفي ملتقى "اإلمشاركة

 (.م٢٠١7مارس 6)(، هـ6/6/١4٣8)في يوم عبد الرحمن، الرياض، 

 لكترونية التعليمية" من تنظيم الجامعة اإل مشاركة االجتماع العاشر في اجتماع "وكالء الجامعات للشؤون

 (.م٢٠١7مارس ١)(، هـ٢/6/١4٣8)في يوم  الرياض،ب، "بدل تري"فندق بالسعودية، 

 في يوم  الرياض،ب، "نإهوليدي "فندق بعليمية" معات للشؤون التمشاركة في اجتماع "وكالء الجا

 (.م٢٠١7فبراير ٢6)(، هـ١4٣8/5/٢٩)

  القطاع غير ٢٠٣٠رؤية نحو )بعنوان وكان الســادس لتطـــوير القطـــاع غير الربحي منتدى الحضرت :

 ة الملك فهد للبتــرول والمعادن،من تنظيم وزارة العمل والتنمية االجتماعية وجامع (دوار والممكناتالربحي األ

 (.م٢٠١6ديسمبر ٣) (،هـ4/٣/١4٣8)في يوم 

  "عبد مركز الملك بمتحدثة في ملتقى "الحوار الوطني عن التعايش المجتمعي وأثره في تعزيز اللحمة الوطنية

 .(م٢٠١6نوفمبر ٣٠) ،(هـ٢٩/٢/١4٣8)في يوم للحوار الوطني،  زالعزي

 كاديمية لتحقيق المشاركة الفعالة في صنع القرارات" في لقاء "تمكين القيادات األة عمل بعنوان مشاركة بورق

مركز الملك سلمان للمؤتمرات في " ليجي ودورها في التنمية اإلدارية"القيادات النسائية بدول مجلس التعاون الخ

 .(م٢٠١6نوفمبر 8) ،(هـ8/٢/١4٣7)في يوم اإلدارة العامة،  بمعهد

 ميرة نورة بنت جامعة األبيم كلية التمريض، يوم البحث السنوي للطالب" من تنظاح في لقاء "قدمت خطاب االفتت

 .(م٢٠١6مايو ٣) ،(هـ٢5/7/١4٣7)في يوم الرياض، بعبد الرحمن، 

 ميرة نورة بنت عبد جامعة األبعمال، ي األول" من تنظيم كلية إدارة األحضرت في ملتقى "المحاسبة التثقيف

 .(م٢٠١6بريل إ١6) ،(هـ8/7/١4٣7)في  الرياض،بالرحمن، 

 ( قدمت محاضرة في برنامج "التعليم الطبي للدراسات العليا في أمريكا الشماليةPGMEال ) تقديم لاللتحاق

مارس ٢4) ،(هـ١4/6/١4٣7)في ميرة نورة بنت عبد الرحمن، الرياض، جامعة األب" بالدراسات العليا

 .(م٢٠١6

 ت لتوفير الرعاية الصحية المتقدمة" في منتدى "فرص األعمال السعودي مشاركة بعنوان "تعزيز الشركا

 .(م٢٠١6مارس ٢٢) ،(هـ١٢/6/١4٣7)في الرياض، باألمريكي الرابع" 

  قدمت محاضرة بعنوان "نصائح للنجاح في التقدم للحصول على الزمالة في الواليات المتحدة األمريكية" في "يوم

مارس 8)، (هـ٢8/5/١4٣7)في الرياض، ب، (جامعة كاوست) بية العسكريةنة األمير سلطان الطالبحوث" مدي

 .(م٢٠١6

  ديسمبر ٣١) ،(هـ١4٣7)عام الرياض، بالصحية" منتدى "السعودي األمريكي للرعاية المؤسس ومشارك في
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 .(م٢٠١5

  " قدمت محاضرة بعنوانPrincess Nourah Bint Abdulrahman University  A Learning ،

Earning and Sharing Opportunities For Saudi Women السعودي الفرنسي" " منتدىال" في

 .(م٢٠١5كتوبر أ١4) ،(هـ٣٠/١٢/١4٣6)في الرياض، ب

 في يوم تجربتي سر عطائي"" ست الجلسة الثانيةأائدات العطاء في الوطن العربي ورحضرت ملتقى ر 

 م(.٢٠٠٩مايو ١٢)، (هـ١4٣٠/١7/5)

 (م٢٠٠8مايو 7) ،(هـ١/5/١4٢٩) ، في يومحول العنف األسري" خبراء الوطنيمشاركة في لقاء "ال. 

 في جدة، جامعة الملك عبدالعزيز، ب ،"؟" في ملتقى "ماذا بعد التخرج؟قدمت محاضرة بعنوان "ماذا بعد التخرج

 .(م٢٠٠8مارس ٢٣) ،(هـ١5/٣/١4٢٩)يوم 

  ملتقى "الثامن للجمعية الخليجية الاإلعاقة" في قدمت ورقة عمل بعنوان "التدخل الطبي المبكر وأثره على

 .(م٢٠٠8مارس ١8) ،(هـ١٠/٣/١4٢٩)في مارة الشارقة، إاإلمارات العربية المتحدة ببلإلعاقة" 

  من تنظيم كلية العلوم  األكاديمي األول للحاسب اآللي"ملتقى "القدمت محاضرة بعنوان "أخالقيات البحث" في

 .(م٢٠٠8مارس ١7) ،(هـ٩/٣/١4٢٩)في جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، بت، والحاسب وتقنية المعلوما

 نحو آفاق بال "الطبي الطالبي التطوعي الثاني ملتقى المرأة والعمل التطوعي" في قدمت محاضرة بعنوان "ال

 .(م٢٠٠8فبراير ٢8) ،(هـ٢٠/٢/١4٢٩)في  المستشفى الجامعي،ب في العمل الطبي الطالبي التطوعي"حدود 

 في تنوع  ،بجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية ،عمل بعنوان "تجربة شطر الطالباتت ورقة قدم

هيئة  تطوير وبناء القدرات ألعضاء"العربي األول ملتقى الالفرص التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية" في 

 ،(هـ6/8/١4٢8)في  تونس،باإلدارية،  ميةمن تنظيم المنظمة العربية للتنوكان " التدريس بالجامعات العربية

 .(م٢٠٠7غسطس أ٢٠)

 كاديمي خليجي" كاديمي خليجي" في منتدى "أأالتأسيسي بعنوان "لتأسيس منتدى  ترشيح ومشاركة في االجتماع

 .(م٢٠٠7مايو ٣٠) ،(هـ١4٢8/5/١٣)

 "جدة، زعبد العزيجامعة الملك ب قدمت محاضرة بعنوان "ما بعد الثانوية إلى أين؟" في ملتقى "فتيات بال أزمات ،

 .(م٢٠٠7بريل إ١6) ،(هـ١4٢8/  ٣/  ٢8)

  نحو إدارة متميزة ومبدعة" من تنظيم الجمعية  ،اإلبداع والتميز اإلداري"الخامس اإلداري ملتقى الحضرت

 .(م٢٠٠7فبراير ٢6) ،(هـ8/٢/١4٢8)في الرياض، بدارة، السعودية لإل

 " عبد العزيزالملك  جامعةبوروح المواطنة" في ملتقى "األسرة التي نريد"  االنتماءقدمت محاضرة بعنوان ،

 .(م٢٠٠7) ،(هـ١4٢7)في عام جدة، 

  الرياض، ب" اروني   عمال الحكومية إلكتلألنحو تطبيق أمثل " :األعمال الحكومية الثالث تحت شعارحضرت منتدى

 .(م٢٠٠6سبتمبر ١٩)(، هـ١6/١٢/١4٣7)في 

 (م٢٠٠5يونيو ١٢) ،(هـ5/5/١4٢6) ، فيقتصادي الثاني"اال حضرت منتدى "الرياض. 

  (م٢٠٠٣يوليو 5) ،(هـ5/5/١4٢4)، في ى "الطبي الفقهي"ملتقالمشاركة في. 

 :المؤتمرات والندواتالمشاركة في 

  ألهميةدارية تحدث عن التجربة اإلوال "تطوير القيادات مع شركة جنرال الكتريك "برنامجفي حضرت وشاركت 

م( بالرياض جامعة االميرة نورة بنت عبد ٢٩/١/٢٠١8هـ(،)١٢/5/١4٣٩في يوم االثنين الموفق ).الخبراتنقل 

 الرحمن .

 االطالع على وضع المحاسبين في المملكة ودور  بعنوان " حضور ملتقى جامعة الملك سعود للقيادة النسائية

 بالرياض بجامعة الملك سعود.م( ٢٢/١/٢٠١8هـ(،)5/5/١4٣٩" في يوم االثنين )الجامعات للتأهيل

 الرياض جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم  ورشة مناقشة الخطط االستراتيجية والتشغيلية في الجامعة، 

 ( .م13/2/2018 (،)هـ27/5/1439الثالثاء  الموافق )

 "هـ( 8/5/١4٣٩موافق )في يوم الخميس ال قدمة ورشة عما بعنوان " انجازات المرأة السعودية وتجاربها المميزة

 ( الرياض ،جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن .بمبنى المكتبة المركزية .١/٢٠١8/٢5،)

   والمتوسطة الصغيرة للمنشاة العامة الهيئة مع بالتعاون القانونين للمحسبين السعودية الهيئةحضرت  ورشة عمل 
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 م(.٢4/١/٢٠١8هـ( ،)7/5/١4٣٩،الرياض في يوم االربعاء الموافق ) المحاسبين هيئة مقر

 بنت نورة االميرة بجامعة التمريض كلية من التنظيم وكان"  والدبلوماسية المحلية بين القيادة" عمل ورشة قدمت 

 (.هـ١7/٣/١4٣٩() م 5/١٢/٢٠١7)  في الثالثاء يوم  بالرياض،  الرحمن عبد

 االربعاء الموافق". عوديةالس الجامعات في المجتمعية والمسؤولية التقنية" عمل ورشة قدمت 

 (.هـ4/٣/١4٣٩()م٢٢/١١/٢٠١7)

 الثالثاء الموافق واالعمال االدارة كلية في" والدبلوماسية المحلية بين القيادة" بعنوان عمل ورشة قدمت (

 (.هـ١٠/٣/١4٣٩()م١١/٢٠١7/٢8

 

 في مؤتمر  "؟كيف تجتاز المقابلة الشخصية وتكتب سيرتك الذاتيةورشة عمل " حضرت وشاركت بتقديم

 .(م٢٠١7بريل إ ٢5-٢٣هـ(، )١8/7/١4٣7-١5) ، فياوست(ك)التخصصات الصحية بجامعة 

  (م١8/7/١4٣7)في اريخي للمؤتمرات، الت زعبد العزيحضرت مؤتمر "سعود األوطان" مركز الملك ،

 .(م٢٠١6بريل إ٢5)

 (م٢٠١5نوفمبر 4) ،(هـ٢١/١/١4٣7) ، فيالمريض" تجربة"مشرف في مؤتمر. 

 المعرض الدولي األول للتدريب " لمواهب لتحقيق النجاح" في مؤتمرت ورقة عمل بعنوان "تطوير اقدم

في يوم ميرة نورة بنت عبد الرحمن، الرياض، جامعة األبوكالة التطوير والجودة، والتطوير" من تنظيم 

 .(م٢٠١5كتوبر أ٢٠) ،(هـ١/١4٣7/6)

 " الثاني السعودي الفرنسي" ر مؤتمالفي  ورةنة ددة في جامعالمتعمجاالت االستثمار قدمت ورقة عمل بعنوان"

 .(م٢٠١5كتوبر أ١٢) ،(هـ٢8/١٢/١4٣6)في يوم ، (لريدز كارتونا)من تنظيم وزارة التجارة، 

 (م٢٠١4) ،(هـ١4٣6)في عام ، (نيويوركبـ)العربي الطبي"  مريكيمشاركة في مؤتمر "المنتدى األ. 

 " (م٢٠١٣) ،(هـ١4٣5)في عام جامعة الملك سعود، ب تاة"لفالتعليم العالي لشاركت في ندوة. 

 (م٢٠١٣) ،(هـ١4٣5) ، في عاموتالير"أؤتمر "تيديكس حضرت م. 

 (، هـ١4٣٠)في عام ، اضيالرب مريكية "ت الثقافية األحضرت مؤتمر "وزارة الثقافة واإلعالم عن دور المؤسسا

 .(م٢٠١٢)

 ( نتركونتيننتالاإل)فندق ، ك فيصل التخصصي ومركز األبحاثلملحضرت مؤتمر "العالمي لألشعة" مستشفى ا

 .(م٢٠١٢) (،هـ١4٣٠)في عام  قاعة الملك فيصل،ب

  (م٢٠٠٩) ،(هـ١4٣٠)عام دبي، ب ،دول الخليجب ،الطبالدولي السادس لطالب مؤتمر الحضرت. 

 رة من ضروريات حماية البيئة ضرو"الدولي الثامن عشر مؤتمر الة عمل مشتركة ومنشورة في قدمت ورق

 .(م٢٠٠8مايو ١٠) ،(هـ4/5/١4٢٩)في ندرية، اإلسكبالحياة" 

 (م٢٠٠8بريل إ٢٩) ،(هـ٢٢/4/١4٢٩)في األردن، بالقادمة"  حضرت مؤتمر "األجيال. 

 لندوة ا"التاسعة ندوة الفي  ك عبد العزيز في حاضنات األعمال"قدمت محاضرة بعنوان "تجربة جامعة المل

البحث  من تنظيم مركز البحوث بأقسام العلوم والدراسات الطبية، عمادةوكانت  ،"لتقنيةالتعريفية بحاضنات ا

 .(م٢٠٠8مارس ٣) ،(هـ٢4/٢/١4٢٩)في العلمي بجامعة الملك سعود، 

  ل مجلس العلمي الخامس لطالب الطب في دومؤتمر القدمت دورة بعنوان "خطوات نحو النجاح الدراسي" في

 .(م٢٠٠8فبراير 6) ،(ـه٢8/١/١4٢٩)في  البحرين،بتنظيم وزارة التعليم،  منوكان  ،التعاون الخليجي بالبحرين

 " نجازات النادي العلمي السعودي في مجال العمل التطوعي االجتماعي العلمي" في إمشاركة بورقة عمل بعنوان

 .(م٢٠٠8) ،(هـ١4٢8)عام  الرياض،بحمر السعودي، األ جمعية الهاللب ،مؤتمر السعودي الثاني للتطوعال

  المؤتمر السادس للتعليم الطبي بدول مجلس التعاون الخليجي والملتقى الثاني للجمعية السعودية للتعليم حضرت

 ،(هـ٢4/١٠/١4٢8)في  ،والذي أقيم بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ،الطبي

 أيام . ثالثة  (٣)، لمدة م(١١/٢٠٠7/5)

  السادس والخمسين للندوة العامة لالتحاد العالمي لجمعية طالب الطب جتماع االحضرت(IFMSA) مدينة ب

 .(م٢٠٠7غسطس أ 5) ،(هـ٢١/7/١4٢8)في  ببريطانيا، (انتبريك)

  م القرى، المملكة العربية السعودية، أجامعة بنموية والرؤى المستقبلية" فتتاح ومؤتمر "الصي  التاالحضرت حفل
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 .(م٢٠٠7يونيو ٢7) ،(هـ١١/١8/١4٢7)في 

  (م٢٠٠6) ،(هـ١4٢7)في عام ، (الهليتون)جدة ب لمعدنيةالعربي التاسع للثروة امؤتمر الحضرت. 

 " العلمية ندوة الالطالبات: اليوم والغد" في شطر إدارية بين شطر الطالب و ةانطالقمشاركة بورقة عمل بعنوان

من تنظيم أقسام الطالبات بجامعة وكان  ،. التحديات والطموح"..إدارة أقسام الطالبات بالجامعات ،المتخصصة

مارس 7) ،(هـ6/٢/١4٢7)في يوم الدمام، ب ة لإلدارةالملك فيصل بالدمام بالتعاون مع الجمعية السعودي

 .(م٢٠٠6

  عام في جدة، ب عبد العزيزة الملك من تنظيم جامعوكان  ،مؤتمر السعودي الثاني للعلومالمشاركة بورقة عمل في

 .(م٢٠٠5) ،(هـ١4٢6)

  (م٢٠٠5يونيو ١) ،(هـ٢٣/4/١4٢6)في جدة، ب رسـة الطبيةاإلسـالمي ألخالقيات الممامؤتمر الحضرت. 

  معايير اعتماد )بعنوان وكانت  ،ها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميتعقدندوة الرابعة التي الحضرت

، (هـ٢٢/٣/١4٢6)في ض، الرياب (ية في التعليم العالي في المملكةالعلموتوكيد الجودة واإلطار العام للمؤهالت 

 .(م٢٠٠5مايو ١)

  العربي األول مؤتمر المشاركة بورقة عمل بعنوان "التخطيط نحو التطوير: القياس منار التطوير" في

في ية، رية مصر العربشرم الشيخ، جمهوبمن تنظيم جامعة القاهرة، وكان  ،استشراف مستقبل التعليم""

 .(م٢٠٠5بريل إ٢٠) ،(هـ١١/٣/١4٢6)

  (م٢٠٠4) ،(هـ١4٢5)عام القاهرة، بتعليم الجامعي" "نقل تقنيات تطوير ال :مؤتمرحضور لتلقت دعوة. 

  للجمعية السعودية لمكافحة  السعودي الحادي عشر للعلوم العصبية باالجتماع الثالثمؤتمر القدمت ورقة عمل في

 (.م٢٠٠4(، )هـ١4٢5)عام  ،الصرع

 ( مشاركة بورقة عمل في مؤتمر "التعليم الطبي األوربيAMEE ")(م٢٠٠٣)، (هـ١4٢4)عام سويسرا، ب. 

  "(هـ١/٣/١4٢٣)في ملك فيصل التخصصي، من تنظيم مستشفى الوكان حضرت مؤتمر "الطب البديل، 

 .(م٢٠٠٢مايو ١٣)

 (م٢٠٠٢ بريلإ٢٣) ،(هـ١٠/٢/١4٢٣)في معلوماتية" ة الحضرت مؤتمر "الشبك. 

 " حضرت مؤتمرe-learning and e-health care "في المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز، ب

 .(م٢٠٠٢بريل إ٢٣) ،(هـ١٠/٢/١4٢٣)

 لتعليم الطب  "حضرت مؤتمر "برلين"AMEE"،  (م٢٠٠١سبتمبر ٢) ،(هـ١٣/6/١4٢٢)في يوم. 

 من تنظيم الجمعية الفيصلية وكان  ،"م٢٠٠٠"جدة  " في مهرجانالطب البديلتغذية وحضرت ندوة بعنوان "ال

 .(م٢٠٠٠يونيو ٢٩) ،(هـ٢6/٣/١4٢١)في يوم الغرفة التجارية، بالنسوية، 

 (م٢٠٠٠يونيو ٢٢) ،(هـ١٩/٣/١4٢١) ، فية الرحم"حضرت مؤتمر "زراع. 

 Healthcare leadership” panel @ ISHIC Leadership As a Learning Experience 

".قيادة الرعاية الصحية  بأنها تجربة التعلم ISHIC @ لوحة القيادة "

 :ورش العمل وحلقات النقاشالمشاركة في 

  للمنتدى السعودي وكانت من تنظيم لحضور ورشة عمل دور المرأة السعودية في إثراء العمل التطوعي التابعة

اض ،جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن في يوم في الرياألول للعمل التطوعي بالتعاون مع الدفاع المدني ،

 م( بمسرح عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.٣١/١/٢٠١8هـ(،)١4/5/١4٣٩االربعاء الموافق )

  من  بدعوة خاصة حضرت ورشة عمل"PEARSON " "Guest speaker Invitation " في دبي بمقرها

 .(م٢٠١8فبراير 5) ،(هـ١٩/5/١4٣٩)في ، الرئيسي 

  لكتروني بعنوان "مشروع نورة العطاء الوطني" في ورشة عمل "التقنية والمسؤولية إشاركت بعرض

من تنظيم وكان  ،تجارب تقنية رائدة في تنظيم وقياس المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية" ،المجتمعية

 (.م٩/١٠/٢٠١7(،)هـ١8/١/١4٣٩)في السعودية،  ،الرياضبمام فيصل بن عبد الرحمن، جامعة اإل

 ورشة عمل "تنمية مهارات وضع األهداف الذكية لدى القيادات اإلدارية ل تقديم ومشاركة في اإلعداد

 ،(هـ١4٣8)في عام جدة، ب، زعبد العزيالملك  جامعةفي من تنظيم شطر الطالبات، وكان  ،واألكاديمية"

 .(م٢٠١7)
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 امعة من تنظيم وكالة الج، وكان "قسام التعليمية بالجامعةيسات األتفعيل دور رئ" ورشة عملل دارةاإلو فاشراإل

مايو ١7) ،(هـ٢٠/8/١4٣8)في يوم الرياض، بد الرحمن، ميرة نورة بنت عبجامعة األ في للشؤون التعليمية،

 .(م٢٠١7

 رة نورة بنت عبد ميجامعة األفي مي، قدمت ورشة عمل في "المقدمات لالبتعاث" من تنظيم عمادة البحث العل

 .(م٢٠١7مارس ٢4)، (هـ٢5/6/١4٣8)في الرياض، برحمن، ال

  "(هـ٢٢/6/١4٣8)في يوم  ،(نبيكموف)فندق بمشاركة في ورشة عمل "مديري الجامعات السعودية الثامن، 

 .(م٢٠١7مارس٢١)

 " في  من تنظيم عمادة البحث العلمي،وكان " م٢٠٣٠ولويات البحث العلمي وفق رؤية أمشاركة في حلقة نقاش

 .(م٢٠١7مارس ٢٠)، (هـ٢١/6/١4٣8)في يومالرياض، بالرحمن،  ميرة نورة بنت عبدة األجامع

   بعنوان " اقدمت عرضResidency Program in the USة للطبيب في " في ورشة عمل "برنامج اإلقام

الرياض، بد الرحمن، ميرة نورة بنت عبجامعة األفي من تنظيم كلية الطب،  ، وكانة"مريكيالواليات المتحدة األ

 .(م٢٠١7مارس ١8) ،(هـ١٩/6/١4٣8)في 

 "من تنظيم هيئة تقويم وكان  ،مشاركة في حلقة نقاش "قطاع التقويم واالعتماد األكاديمي تحت مجهر الخبير

 .(م٢٠١7مارس ١٢) ،(هـ١٢/6/١4٣8)في  الرياض،بفندق الفيصلية، في التعليم، 

  (هـ١8/5/١4٣8)في يوم الرياض، بتماعية" نمية االجفي الت المرأةمشاركة في ورشة عمل "مناقشة دور، 

 .(م٢٠١7فبراير ١5)

 " من  ، وكانمريكا"ألطبية لطلبة الدراسات العليا في جراءات التقديم على البرامج اإمشاركة في ورشة عمل

 ،(هـ١6/5/١4٣8)في الرياض، بالرحمن، ميرة نورة بنت عبد جامعة األفي تنظيم عمادة الدراسات العليا، 

 .(م٢٠١7فبراير ١٣)

 (هـ١4٣8) ، عامديمي في التخصصات الصحية"كاأل جراءات الحصول على قبوإ" مشاركة في ورشة عمل، 

 .(م٢٠١6)

  الواليات المتحدة في  إلى الزمالةقدمت دورة تدريبية في ورشة عمل "الطريقSIMEC" لفيصل، جامعة ا

 .(م٢٠١6بريل إ٩) ،(هـ١/7/١4٣7)في يوم الرياض، ب

 (هـ٢٩/6/١4٣7) ، في يوم"ةلدراسات المحليقدمت محاضرة وعرض بعنوان "المنح الدراسية الدولية مقابل ا، 

 .(م٢٠١6بريل إ8)

  تهيئة الطلبة للتعليم الجامعي""مديري الجامعات السعودية السنوية السابعة بعنوان مشاركة في ورشة عمل ،

 .(م٢٠١6مارس ٢7) ،(هـ١7/6/١4٣7)في يوم لتعليم، ة بوزارة امن تنظيم مركز القيادة األكاديمي وكان

  ميرة جامعة األفي وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي،  ،سنانفي ورشة عمل من تنظيم كلية طب األمشاركة

 .(م٢٠١6فبراير  ٩) ،(هـ١٢/5/١4٣7)في الرياض، بنورة بنت عبد الرحمن، 

 (هـ١4٣4) ، عام"ليم الطبي في أميركالي عن التعشاركت في ورشة عمل "معرض التعليم العالي الدو، 

 .(م٢٠١٢)

 الء المتميزين، للعم "لكتريكإجينرال "دة" من تنظيم مركز تدريب مشاركة بورقة عمل في ورشة عمل "القيا

 .(م٢٠١5) ،(هـ١4٣7)في عام نيويورك، ب

 من ــاإشراق   أكثرنحــو مستقبل " ـانييــوم المهــنـة الطبي الثـ" في قدمت ورشة عمل بعنوان "إدارة الضغـــوط "

 .(م٢٠٠8مارس ١٢) ،(هـ4/٣/١4٢٩)في  الخبر،بجامعة الملك فيصل، في الطب،  تنظيم كلية

  اللجنة الوطنية وكانت من تنظيم  ،نواٍح أخالقية" ..الحيوية.البنوك "العلمية السادسة نقاش الحضرت حلقة

 ،(هـ١٢/٢/١4٢٩)في يوم الرياض، بلتقنية، عبد العزيز للعلوم والألخالقيات الحيوية والطبية بمدينة الملك 

 .(م٢٠٠8فبراير ٢٠)

  في ستراتيجية لمشروع تطوير مكة المكرمة" التنظيم النهائي لألهداف اإل"يين خاصة بالتقنحضرت ورشة عمل

 .(م٢٠٠8فبراير ١٩) ،(هـ١١/٢/١4٢٩)في بالبنك األهلي،  المبنى الرئيسي

 " من تنظيم وكانت أكاديمية القيادة للمرأة" حضرت ورشة عمل(NDI) ،(هـ5/٢/١4٢٩)في يوم الشارقة، ب، 

 .(م٢٠٠8فبراير ١٣)

mailto:smalsaggaf@pnu.edu.sa
mailto:Salsaggaf@Gmail.com
mailto:Salsaggaf@Gmail.com


 افق  د عمر الس  كتورة سمر بنت محم  الد  
 ةعليمي  الت  ؤون حمن للش  وكيلة جامعة نورة بنت عبد الر  

   

٠٠٩66١١8٢4٠٠6٢ 
 smalsaggaf@pnu.edu.sa  :لكترونيالبريد اإل

Salsaggaf@Gmail.com 
 

16 of 29  

 

 قليمية لألطر العاملة في مجال تعليم الفئات من ذوي إلعاقة" في ورشة عمل "الوطنية اإللقاء محاضرة بعنوان "اإ

في الكويت، بتربية والعلوم والثقافة، ة للمن تنظيم اللجنة الوطنية الكويتيوكانت االحتياجات الخاصة" 

 .(م٢٠١7ديسمبر ١٢)، (هـ٢٣/٣/١4٣٩)

  في يوم جدة، ب، زعبد العزيجامعة الملك في تنظيم كلية العلوم، ب "مفاتيح النجاح" عنقدمت ورشة عمل

 .(م٢٠٠7نوفمبر ١١)( هـ١/١١/١4٢8)

 تنمية" في منتدى "المرأة وأهداف األلفية للتنمية" مشاركة بورشة عمل مشتركة بعنوان "التعليم والتمكين أداة لل

 .(م٢٠٠5ديسمبر ١6) ،(هـ١5/١١/١4٢6)في الرياض، بنمائي، برنامج األمم المتحدة اإل

  نشرت ورقة عمل بعنوان "شطر الطالبات والتخطيط نحو التطوير واستحداث برامج دراسية جديدة" في ورشة

عبد ة الملك جامعفي بد هللا بن عبد العزيز حول التعليم العالي" عمل "طرق تفعيل وتوثيق اآلراء لألمير ع

 .(م٢٠٠4) ،(هـ١4٢5)في عام جدة، ب، زالعزي

  مشاركة بورقة عمل بعنوان "التخطيط نحو التطوير، رؤية شطر الطالبات نحو الهيكلة األكاديمية" في ورشة

 .(م٢٠٠4) (،هـ١4٢5)في عام ، زعبد العزيعمل "الهيكلة األكاديمية" من تنظيم جامعة الملك 

 أساسيات التراخيص واالعتماد األكاديمي بالتعليم العالي" من تنظيم هيئة االعتماد " حضرت ورشة عمل في

 .(م٢٠٠4بريل إ٢8) ،(هـ8/٣/١4٢5)في يوم الرياض، ب، كاديمياألوالتقويم 

 " في يوم  عليم الجامعي،لتمركز تطوير اب ميثاق المهنة لألستاذة الجامعية"مشاركة في حلقة نقاش

 .(م٢٠٠4فبراير ٢5) ،(هـ١/١4٢5/4)

 (م٢٠٠١بريل إ 5) ،(هـ١١/١/١4٢٢)في يوم الدمام، بالصحي"  إدارة حلقة مناقشة في "دور المرأة في التثقيف. 

 :عةنو  تمأخرى فعاليات المشاركة في 

 من تنظيم عمادة شؤون وكان  (يرشدنضرة بعنوان "القبول في البورد األمريكي" ضمن برنامج )أقدمت محا

 .(م4/١/٢٠١7) ،(هـ١4٣8ربيع الثاني 6في ) ،جامعة الملك سعودبالطالب 

  "معة من تنظيم وكالة الجامعة للشؤون الصحية، جاوكان قدمت كلمة في لقاء "يوم البحث الطالبي السنوي

 .(م٢٠١7يل برإ١١) ،(هـ١4/7/١4٣8)في الرياض، ب، ميرة نورة بنت عبد الرحمناأل

  يناير ١٠) ،(هـ١١/4/١4٣8)في عربية السعودية، ، المملكة ال"الشتوي كاوست" البرنامجدعوة للمتحدث في

 .(م٢٠١7

 (م٢٠١7يناير 4)، (هـ5/4/١4٣8)في يوم  الحرس الوطني،بكية" مريكة بعنوان "القبول في الزمالة األمشار. 

  تجربة شخصية" في :محاضرة بعنوانقدمت" "TEDx في عام جامعة الملك فيصل، بجيه" وتعلم وت

 .(م٢٠١6) ،(هـ١4٣8)

 جامعة في من تنظيم كلية الطب، وكان  ،""يوم المهنة الطبيةمقيم" في  "الطريق إلى :قدمت محاضرة بعنوان

 .(م٢٠١6كتوبر أ١7) ،(هـ١5/١/١4٣8)في يوم جدة، ب، زعبد العزيالملك 

  "(هـ١6/١/١4٣8)في يوم جدة، بة الملك عبدالعزيز، جامعفي مشاركة في "يوم المهنة الطبي الثامن، 

 .(م٢٠١6كتوبر أ١7)

 " :أهمية إدراج قدمت محاضرة بعنوان(USMLE) في لفيصل، جامعة ابكلية الطب في  "،في عرض المناهج

 .(م٢٠١6كتوبر أ١٠) ،(هـ8/١/١4٣8)في يوم حساء، ألا

 تاحة فرص الزمالة في العالم في إفي لقاء " فةمشر(SIMEC)  في الرياض، بالفيصل، جامعة في " م٢٠١6عام

 .(م٢٠١6بريل إ١٢) ،(هـ4/7/١4٣7)يوم 

 لعلمية في افي مسابقة "العروض  ةمحكمSIMEC)) " (هـ٣/7/١4٣7)في يوم اض، الريبجامعة الفيصل، في، 

 .(م٢٠١6بريل إ١١)

 ظيم كلية الطب بجامعة أم القرى من تنوكان ا اكتسبن" "المرأة والتعليم" في لقاء "مم   :قدمت فقرة بعنوان

 .(م٢٠١6مارس ٢٢) ،(هـ١٣/6/١4٣7)في يوم دي كلية الصيدلة، وبمشاركة نادي طالب الطب ونا

 من تنظيم كلية وكان  ،كلية الطب"يوم المهنة الطبية في مقيم في لى وظيفة إ"الطريق  :قدمت محاضرة بعنوان

 .(م٢٠١6فبراير ٢7) ،(هـ١8/5/١4٣7)في يوم الرياض، بة نورة بنت عبد الرحمن، ميرألجامعة افي الطب، 

 ميرة نورة بنت جامعة األفي يدز" ة "فيروس نقص المناعة البشري واإلإنجاح في حملة التوعيمشاركة تنسيق و
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 .(م٢٠١6فبراير ١5) ،(هـ6/5/١4٣7)في يوم ياض، الربعبد الرحمن، 

 (م٢٠١5ديسمبر ٣١) ،(هـ١٩/٣/١4٣7)وم في ي ،وحقوق المؤلف""اليوم العالمي للكتاب  حضرت في. 

 تيح ودورة تدريبية حول مفا ،"الفرص التدريبية لألطباء في أمريكا :قدمت محاضرة ودورة تدريبية بعنوان

 ،(هـ١4٣7)في عام الطائف، بالطائف، جامعة في  يوم المهنة الطبي"في ملتقى " النجاح في المقابلة الشخصية

 .(م٢٠١5)

 " جامعة في من تنظيم كلية الطب، وكانت كيفية كتابة السيرة الذاتية والتحضير للمقابلة" قدمت محاضرة في

 .(م٢٠١5نوفمبر ٢) ،(هـ١٩/١/١4٣7)في يوم ياض، الربميرة نورة بنت عبد الرحمن، األ

  (هـ١4٣6)في عام ، (نورث إيسترن)جامعة بم الجامعي" "دور المرأة السعودية في التعليقدمت محاضرة في، 

 .(م٢٠١4)

 جامعة بلطب، من تنظيم كلية اوكانت " "يوم المهنة قدمت محاضرة بعنوان "االبتعاث إلى أمريكا" في ملتقى

 .(م٢٠١4) ،(هـ١4٣5)في عام الدمام، 

 (م٢٠١٣) ،(هـ١4٣5)في عام  ،اجامعة ألبانيبالتعليم العالي"  شاركت في "دور الكادر النسوي في. 

   معهد في دور المرأة السعودية" م و٢٠١٢أة في المملكة العربية السعودية إنجازات المر" عن اقدمت عرض

 .(م٢٠١٢) ،(هـ١4٣4)عام برمنغهام، ب، (جامعة أالباماستيفنز و)

 " (م٢٠٠8) ،(هـ١4٣٠)عام  ،جامعة الملك عبد هللا"رامكو بافتتاح أحضرت احتفال. 

 العلمي الخامس لطالب الطب في دول مجلس مؤتمر ال"التخطيط وإدارة الوقت" في  :ية بعنوانقدمت دورة تدريب

 .(م٢٠٠8نوفمبر ٢7) ،(هـ٢8/١١/١4٢٩)في يوم  ،يجي بالبحرينالتعاون الخل

 ادة شئون الطالب من تنظيم وكالة عم ، وكان"خطوات نحو النجاح الدراسي" :نوانقدمت دورة تدريبية بع

داخلية وخارجية،  عدة لقاءات وفي زعبد العزيلملك ، ومركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة األنشطة الطالبات

 .(م٢٠٠8مارس ١6) ،(هـ٣/١4٢٩/8)

  "نوفمبر ٢١) ،(هـ١١/١١/١4٢8)في يوم جدة، بالتجارية،  الغرفةفي مشاركة في لقاء علمي "الوقود والبيئة

 .(م٢٠٠7

 في ي لموهوبات التعليم العالي" اإلثراء الصيفتخطيط وإدارة الوقت" في برنامج ""ال :قدمت دورة تدريبية بعنوان

 .(م٢٠٠7يوليو ٩) ،(هـ٢٣/6/١4٢8)في يوم  جدة،بعبدالعزيز،  جامعة الملك

 من تنظيم  ، وكان""تغيير القلوب لتغيير الدروب" في ملتقى "التواصل االستشاري :قدمت دورة تدريبية بعنوان

لدى  واالتصالتحسين مهارات التعامل كما تم تقديمها ضمن البرنامج التدريبي " ،عمادة شؤون الطالبات

عبدالعزيز،  جامعة الملكوفي مكة المكرمة،  (هـ١7/١٠/١4٢8-١٠)موظفات الحرم المكي الشريف" في الفترة 

 .(م٢٠٠7مارس ٢7) ،(هـ8/٣/١4٢8)جدة، ب

 ١بتاريخ )، المكرمةبمنطقة مكة  (بكة رواق)تنظيم من  "دورة اإلحسان في العمل" :بعنوان قدمت دورة تدريبية /

كما تم تقديمها ضمن البرنامج التدريبي  ،( ، وبإدارة التطوير اإلداري بجامعة الملك عبدالعزيزهـ١4٢8/ ٣

في  (هـ١7/١٠/١4٢8-١٠)لدى موظفات الحرم المكي الشريف" في الفترة  واالتصال"تحسين مهارات التعامل 

 .(م٢٠٠7مارس ٢٠) ،(هـ١/٣/١4٢8) ،دةجب ،جامعة الملك عبدالعزيز ؛رواق مكة ،مكة المكرمة

   في جدة،بك عبدالعزيز، جامعة الملفي "لمنظومة األعمال والمعرفة"  ا بعنوان:تعريفي    حضرت لقاء 

 .(م٢٠٠7مارس ١٢) ،(هـ٢٢/٢/١4٢8)

 إذا أردت دخول بوابة التاريخ اختاري تخصص تشريح" في ملتقى "يوم  :"قالوا لي :قدمت محاضرة بعنوان

 .(م٢٠٠7مارس ١) ،(هـ١١/٢/١4٢8) ، في يوماألول" هنة الطبيالم

 براء الوطني حضرت لقاء بعنوان "مستجدات التصدي للعنف األسري في المملكة العربية السعودية" في "الخ

في يوم الرياض، بالوطني، سري األ مناألمن تنظيم برنامج وكان  ،سري"الثاني حول العنف األ

 .(م٢٠٠7فبراير ٢5) ،(هـ١4٣٠/5/٢١)

 عبد جامعة الملك في من تنظيم إدارة التطوير اإلداري،  ، وكانتكوني إيجابية"" :قدمت دورة تدريبية بعنوان

 .(م٢٠٠7يناير ٣١) ،(هـ١٢/١/١4٢8)في يوم جدة، ب، زالعزي

 من تنظيم الندوة وكان  ،في ملتقى "الطموح الطبي" ،؟"ق. كيفأتفو  "أريد أن  :قدمت دورة تدريبية بعنوان
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 .(م٢٠٠6ديسمبر ١4) ،(هـ٢٣/١١/١4٢7)في يوم اإلسالمي، المية للشباب الع

 (هـ١4٢6) ، في عاممهرجان "الباحة السياحي"ن" في آنسان بين الطب والقر"خلق اإل :قدمت محاضرة بعنوان، 

 .(م٢٠٠6)

  لثقافات نحن واآلخر: رؤية وطنية للتعامل مع ا" :الخامس للحوار الفكري تحت عنوانلقاء المشاركة في

 .(م٢٠٠5ديسمبر ١٢) ،(هـ١١/١١/١4٢6)يوم عسير، في ر الوطني، مركز الملك عبدالعزيز للحواباألخرى" 

  (مانشيستر)مشاركة في مهرجان "أيام سعودية" من تنظيم سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، مدينة 

 .(م٢٠٠5يوليو ٣) ،(هـ٢6/5/١4٢6)في يوم بالمملكة المتحدة، 

  "(هـ١7/٣/١4٢6)في يوم جدة، بعبدالعزيز،  جامعة الملكفي حضرت برنامج "يوم العصا البيضاء للكفيفات، 

 .(م٢٠٠5بريل إ٢6)

 ة حضرت حفل "منح جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية المعاصر

 .(م٢٠٠5ل بريإ٢4) ،(هـ١5/٣/١4٢6) ، في يومللفائزين بها"

 عبد الملك  "حوار مع أستاذات خضن التجربة" في دورة "اإلعداد لالبتعاث الخارجي" جامعة :قدمت كلمة بعنوان

 .(م١٩٩8) ،(هـ١4١8)في عام جدة، ب، زالعزي

 :البحث العلمي

  :تقدير الباحثين

 علميألفضل بحث  "خشوينبا د محم  "ألهمية البحث العلمي أعلنت عن جائزة خاصة باسم زوجها  امنه اشجيع  ت ،
 (.م2007(، )هـ1428) في عام

 :كاديمية واإلشراف على الرسائلتحكيم البحوث األ

 :أشرفت على رسالة دكتوراه 

وكان : نسرين عبد اهلل راجح. اعلى طالبة الدراسات العلي -من خالل اإلشراف المشترك-حيث كانت المشرفة المحلية  
 (. " على الحيوانات المنوية وأنسجة الخصية في الفئرانية الجينية لمادة "األكريالميدم  دراسة الس  ) عنوان البحث:

 

  رماجستيال رسائل علىأشرفت: 

تأثير التلوث البيئي بوقود السيارات "أبخرة الغازولين" على التركيب النسيجي ) رسالة بعنوان: -

نسرين حمدان الجحدلي  :( الخاصة بالطالبةوالكيمونسيجي للرئة للمرات التنفسية في الوبر "خنزير غينا"

 (.م٢٠٠7 ،هـ١4٢8) عامفي 

 على التركيب النسيجي والكيمونسيجي في جلد الخنزير الغيني( "الغازولين"تأثير تالمس رسالة بعنوان ) -

 .م(٢٠٠7 ،هـ١4٢8) عامفي  ،أشواق حسن بتاوي :الخاصة بالطالبة

عبير  :في إناث بعض القوارض( الخاصة بالطالبة "هارد": )دراسات نسيجية مقارنة لغدة رسالة بعنوان -

 . م(١٩٩8، هـ١4١٩عام )في  ،بنت صالح محمد عطار

 جامعة الملك فهد للبترول في  ،معهد البحوثبض البحوث الخاصة بمشروع )آفاق( المشاركة في تحكيم بع
 والمعادن.

  التربية وجامعة الملك عبد سائل في كلية والماجستير لبعض الر  الدكتوراهكانت من ضمن لجان تحكيم لدرجة
 . العزيز

  :دارية المدعمةبحاث التطويرية اإلاأل

  تدريب القيادات اإلدارية " مريم بنت عبدالقادر سالمة،غالب و بنت جابر آل  وليلىسمر بنت محمد عمر السقاف
 .(م2007، )هـ(1428)عام  ،"التطوير اإلداري بشطر الطالباتعلى كيفية إعداد األهداف الذكية لدعم خطوات 

mailto:smalsaggaf@pnu.edu.sa
mailto:Salsaggaf@Gmail.com
mailto:Salsaggaf@Gmail.com


 افق  د عمر الس  كتورة سمر بنت محم  الد  
 ةعليمي  الت  ؤون حمن للش  وكيلة جامعة نورة بنت عبد الر  

   

٠٠٩66١١8٢4٠٠6٢ 
 smalsaggaf@pnu.edu.sa  :لكترونيالبريد اإل

Salsaggaf@Gmail.com 
 

19 of 29  

 

  للتطوير  "9000اآليزو "، "استخدام معايير الجودة بنظام علي محمد جاداهلل وفاطمةالسقاف سمر بنت محمد عمر
 .(م2007، )(هـ1428) 2، ع ونشر البحث في مجلة كلية التجارة، "ـ منهج تجريبيي بشطر الطالبات اإلدار 

  تطوير العمل في أرشيف اإلدارة يمان عبد العزيز باناجها  اطويل و بهدى محمد سمر بنت محمد عمر السقاف و" ،
 .(م٢٠٠6/٢٠٠7، )(هـ1428 ،1427)في ، ر الطالبات إلى أرشفة إلكترونية"العامة بشط

 : التي شاركت بها كباحث رئيس األبحاث العلمية المدعمة

 العيوب الخلقية الناتجة عن اللمنيوم في صغار  والسيلينيوم على "هـ""التأثير الوقائي لفيتامين  (24/428) بحث رقم
 الجرذان". 

 ( 15/428بحث رقم)  لبروتين"ل اناقص   غذاء   انسل حوامل ومرضعات الفئران معطي  "تطور البنكرياس المعدل في . 
 ( 6/428بحث رقم)   في  لاللتهابة ستيرودية المضاد  غير اإل ةباألدويح المعدي المستحدث قر  ار على الت  ب  "دور الص

 الجرذان".
 ( 8/427بحث رقم)   ب الشرايين ر مرض تصل  جة على مدى تطو  "دراسة تأثير إضافة النحاس والزنك بتراكيز متدر

 . األرانب المتناولة للكوليسترول" لدى
 ( 19/426بحث رقم) ب الشرايين"رض البول السكري وتصل  "تأثير الشاي األخضر على م . 
 ( 32/422بحث رقم) ة على القلب في المزارع الخلوية""اآللية الجزيئية لتأثير سم العناكب الحقيقي . 
 ( 24/422بحث رقم)  ة وحديثي ن  ج  في بنكرياس األ "النجرهانز"على جزر ة في الجرذان الحوامل السمن تأثير"دراسة

 الوالدة".

 :التي شاركت بها كباحث مشارك األبحاث العلمية المدعمة

 ف الكبدم في تلي  رك  وقائي والعالجي للك  "الدور ال ." 

 تأثير التسمم الغذائي ب"(األفالتوكسين ـb1) تخدام النظائر تطوير العالج باسو ،على انقباض القناة الهضمية

 ". الدوائية المختلفة

 ( استخدام مادة"Pلتشخيص ود )لمرضى الزهايمر".  راسة )النشوء المرضي( الباثوجيسس 

  الستشراف  لمشارك في دراسة محور البحث العلمي ضمن الدراسات المقدمة لمشروع آفاق الوطنيعمل االفريق

 . مستقبل التعليم العالي

 والدقيق على خاليا الكبد والكلى "تأثير عقار التاكسول على التركيب الهستوكيميائي والخلوي والوراثي ." 

 :المنشورة األبحاث

1. The Role of Vitamin E in Ameliorating the Prenatal Aluminium Chloride Effects on 

Liver of full Term Rat Fetuses. 

2. El-Naggar MM, Nasrat H, Jamal H, Al-Saggaf S, Badawod MH. Using the balance 

between proliferation and apoptosis to assess the cryopreservation and thawing 

protocol in mouse 4-cell embryos. Edorium Journal of Anatomy and Embryology. 
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 :الكتب المنشورة

ث العلمي، مركز اإلنتاج الة الجامعة للدراسات العليا والبح: وكعد )جدةالعمل عن ب   ،افق  د عمر الس  سمر بنت محم   -

 .هـ(١4٢8اإلعالمي، جامعة الملك عبدالعزيز، 

 .(متنثى لم تعرف الص  بعنوان: )أدبي أتاب ك -

 تأليف كتاب : a simplifid book of histology for paramedical students  

 : مؤلف مشترك

 Quranic View and Human Anatomy of upper Limb. 

 lecture note on histology. 

 practical histological book. 

 Simplified book of histology for parmedical student. 

 General histology for medical students. 

 Essentisal of medical embryology  general embryology , first edition 2007 . 

 Essentisal of medical embryology  special embryology , first edition 2007 

 human anatomy  musculo – skeletal system lower limb . 

 human anatomy  musculo – skeletal system upper limb. 

 fundamentals of systemic anatomy first edition . 

 human anatomy  musculo – skeletal system lower limb . 

 human anatomy  musculo – skeletal system upper limb. 

 fundamentals of systemic anatomy first edition . 

 :شهادات الشكر والتقدير

  يريومد الوزراءمراء ومعالي أصحاب السمو األ الشكر والتقدير منحصلت على العديد من خطابات ودروع 

 ومن أهمها: ،والعديد من القطاعات الداخلية والخارجية ،هائالجامعة ووكال

 كلية من ، د بين الحاضر والمستقبل"التوح  شباب د بعنوان: "المي للتوح  تشجيع في اليوم العالدعم ولدرع تقديري ل

 .(م٢٠١7إبريل  ٢7هـ؛ ١4٣8شعبان ١التربية، قسم التربية الخاصة )

 8) ة،جامعة سلطان المدينة الطبيىب ،الرعاية الصحية""يوم تها في درع تقديري وشكر لمشارك حصلت على 

  (.م٢٠١7مارس 

  داريةمجلس التعاون الخليج ودورها في التنمية اإلدرع تقديري لمشاركتها في فعاليات القيادات النسائية في دول، 

  هـ(.8/٢/١4٣8)في  ،الرياضب ،دارة العامةمعهد اإلفي 

 من  "رشدني: "القبول في البورد األمريكي" في ضمن برنامج "أمها محاضرة بعنوانشهادة شكر وتقدير لتقدي

 .(م4/١/٢٠١7) ،(هـ١4٣8ربيع الثاني 6في ) ،جامعة الملك سعودب تنظيم عمادة شؤون الطالب

   لعالمي " المقامة بمناسبة اليوم ااكتسبنا شكر وتقدير لمشاركتها في تقديم فقرة تخص قضايا المرأة في فعالية "مم

 (.م٢٠١6) ،(هـ١4٣7) مارسفي  ،للمرأة

  (.م٢٠١6) ،(هـ١4٣7)في عام شكر وتقدير لدعمها للمبادرات المجتمعية والبحث العلمي واالبتكار 

  (هـ١6/7/١4٣7)في  لرعايتها فعاليات يوم البحث العلمي )الثاني( لطالبات كلية الطب البشريشكر وتقدير، 

 (.م٢٠١6بريلإ٢4)

 لنادي البحث واالبتكار في كلية الصحة وعلوم التأهيل بداع جيع النادي على التميز واإلعلى تش شكر وتقدير

  .نعبد الرحمبجامعة األميرة نورة بنت 
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 شكر وتقدير من السجل السعودي للمتبرعين بالخاليا الجذعية.   

  (.م٢٠١5) ،(هـ١4٣6) بريلإ في، رياضالتكريم للمشاركة في المنتدى األميركي السعودي للرعاية الصحية في 

  في يوم  ،جامعة الملك عبد العزيزفي  ،الثالث على درع تقديري لمشاركتها في الملتقى المهنيحصلت

  هـ(.١4٣٢/5/٢٩)

  ة في قامَ الم   ،إحياء مكارم األخالق ستراتيجيةبإشكر وتقدير للمساهمة في إنجاح فعاليات ورشة العمل الخاصة

 .(م6/٢٠٠٩/ ١8ـ ١7) ،(هـ٢4/6/١4٣٠-٢٣) جدةبدرة العروس 

  (، هـ١4٣٠ ،هـ١4٢٩)" لعام نع بيدي الخامس للمشاريع الصغيرةصوتقدير للمساهمة في إنجاح معرض "شكر

(٢٠٠8 ،٢٠٠٩). 

 شراكة ..الخاصة والقطاع الجامع)شعار " تحت وع الجامعة والمجتمعأسبكر وتقدير للمشاركة في فعاليات "ش .

 .(م6/٢٠٠٩/ 5ـ٣)الموافق  (هـ١4٣٠/ ١٠/6ـ6)( خالل المدة وتكامل

  في يوم  ورشة عمل تفعيل األنشطة الطالبيةشكر وتقدير من عمادة شؤون الطالب للمشاركة في إنجاح

 .(٢١/4/٢٠٠٩(، )هـ١4٣٠/٢5/4)

 أنت أنيقة فتألقي"الب ألنشطة الطالبات لتقديم دورة طر وتقدير من وكالة عمادة شؤون الشك". 

 م٢٠٠8( )هـ١4٣٠ ،هـ١4٢٩)لعام  "صنع بيدي الخامس للمشاريع الصغيرة"ر لنجاح معرض شكر وتقدي ،

 .(م٢٠٠٩

 الملك عبد العزيز للحوار الوطني شكر وتقدير لحضور ورشة العمل الخاصة بدراسة التقويم الشاملة لمركز. 

 رشة العمل التي أقيمت لوضع في و شكر من أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على جهودها أثناء مشاركتها

 . (م٢٣/١١/٢٠٠7-٢١)(،هـ١٣/١١/١4٢8-١١)خالل الفترة من  ستراتيجية شاملة لتطوير منطقة مكة المكرمةإ

 للتدريب والتوظيف للجهود  الوطنيرئيس اللجنة العامة للمشروع دير من أمير منطقة مكة المكرمة وشكر وتق

، (هـ٢5/8/١4٢4)في يوم  ،عاالستشاري النسائي للمشروللمجلس المقدمة خالل فترة تكليفها أمينة 

 .(م٢٢/١٠/٢٠٠٣)

 " 2000الدولية ) يزواآلتهنئة من وزير التعليم العالي لحصول مكــــتب عميدة شطر الطالبات على شهــــــــادة-

9001ISO) ، (م١5/5/٢٠٠7، )هـ(٢7/4/١4٢8)في يوم. 

  هـ(١4٢٣/١4٢4الوفاء للعام الدراسي )ل التميز ووزير الصحة بمناسبة حفمن معالي  وتقديرشكر ،

 .(م٢٠٠٢/٢٠٠٣)

 2000الدولية ) يزواآلطر الطالبات على شهــــــــادة "شكر وتقدير من مدير الجامعة لحصول مكــــتب عميدة ش-

9001ISO( يوم الثالثاء الموافق )(م6/٣/٢٠٠7، )هـ(١6/٢/١4٢8. 

 هـ( ١4٢6/١4٢7) :للعام الجامعي (معرض )صنع بيدي الثاني شكر من معالي مدير الجامعة على تقرير

 .(م٢5/١١/٢٠٠6، )هـ(١١/١4٢7/4)

  ة التعليمية القادمات من فريق عمل استقبال منسوبات الهيئ"شكر من معالي مدير الجامعة على الملف الخاص

 .(م6/١١/٢٠٠6، )هـ(١4/١٠/١4٢7)في  "،او المعينات حديث  أالبعثة 

 في داري بشطر الطالباتدارة التطوير اإلإنجازات ير الجامعة على التقرير السنوي إلمعالي مد شكر وتقدير من 

 .(م٣/8/٢٠٠6، )هـ(١4٢7/8/7)

 داريات والفنيات نجازات وتوصيات لجنة اإلإالجامعة على التقرير الشامل عن  شكر وتقدير من معالي مدير

 . (م٢7/7/٢٠٠6، )هـ(١/7/١4٢7)في االستشارية بشطر الطالبات 

 شطر الطالبات في  شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة على التقرير الخاص بمشاركة الجامعة ممثلة في

 .(7/5/٢٠٠6، )هـ(8/4/١4٢7)في  ،ة الثالث"أمعرض "عمل المر

 هـ(5/4/١4٢7)في م من معرض "صنع بيدي الثاني" هداء المقد  ير من معالي مدير الجامعة على اإلشكر وتقد، 

 .(م٢٠٠6/4/5)

 هـ(، ١4٢6/١4٢7رشادي للطالبات للعام الدراسي )لي مدير الجامعة على البرنامج اإلشكر وتقدير من معا

 .(م١5/٣/٢٠٠6، )هـ(٢/١4٢7/١4)

  شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة أ.د. أسامة بن صادق طيب على تقرير مشاركة الجامعة ممثلة في شطر
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-٢)مرأة الثالث" الذي أقيم بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات في المدة الطالبات في معرض "عمل ال

 . (م١١/٢/٢٠٠6-١(، )هـ١٢/١/١4٢7

   هـ(٢/٣/١4٢6)في سن تنظيم معرض )صنع بيدي( شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة على ح ،

 .(م٢٠٠5/4/١١)

 في ة الدائمة لتكريم منسوبات الجامعة شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة على التقرير الخاص باللجن

 .(م٢٠/8/٢٠٠5، )هـ(١4٢6/١5/7)

  في ب لجنة شطر الطالبات االستشاريةتي  لك   (اإلصدار األولعلى )شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة 

 .(م٢٠/4/٢٠٠5، )هـ(١١/٣/١4٢6)

 ة الطب والعلوم الطبية خالل الفترة شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة على تقرير فترة التكليف وكيلة لكلي

 .(م١٩/4/٢٠٠5(، )م5/4/٢٠٠٣ م،١8/5/١٩٩٩، )هـ(١٠/٣/١4٢6هـ(، )٢/٢/١4٢4 -هـ٢/٢/١4٢٠)

  َمة من صاحب قد  الم   "وثيقة اآلراء"ة بشأن تفعيل حَ شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة لورشة العمل المقتر

 ، فييز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنيالسمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العز

 .(م5/٢/٢٠٠5، )هـ(١٢/١4٢5/٢5)

 نجازات اللجان العامة واللجان الفرعية بوكالة عمادة شؤون إمعالي مدير الجامعة على أنشطة و شكر وتقدير من

 .(م١4/7/٢٠٠4، )هـ(٢6/5/١4٢5) (هـ١4٢4/١4٢5)الطالبات خالل العام الدراسي 

  (هـ٢5/5/١4٢5)في باللجان االستشارية اإلدارية والطالبية  لإلفادةشكر وتقدير من معالي مدير الجامعة ،

 .(م٢٠٠4/7/١٣)

  في شراف العام على نشاط الطالبات الجامعة لرئاسة لجنة التنسيق واإلشكر وتقدير من معالي مدير

 .(م٢٠/6/٢٠٠4، )هـ(١4٢5/5/٢)

 هـ(١4٢4/١4٢5)في نجازات لجان النشاط الطالبي إى ير الجامعة علشكر وتقدير من معالي مد ،

 .(م٢٠٠٣/٢٠٠4)

 ."شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة على المشاركة في ورشة العمل األولى عن "الهيكلة األكاديمية 

 واصل في شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة على الملف الخاص باللقاء العلمي )التواصل في األسرة والت

 .(م7/4/٢٠٠4، )هـ(١6/٢/١4٢5)في  ،العمل(

  الحتياجات لمتابعة إنجاز مزلقانات لذوات ا ؛د. أسامة بن صادق طيب .لجامعة أاشكر وتقدير من معالي مدير

 .(م٢6/١/٢٠٠4، )هـ(٣/١٢/١4٢4)في الخاصة 

 مة ءاءة في ورشة العمل "مدى مالن  لمشاركتها الب ؛شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة أ.د. غازي بن عبيد مدني

خالل  والتي عقدت ،عات قسم الطالبات"ل  للبحث العلمي بالجامعة الحتياجات وتط ستراتيجيةاإلعناصر الخطة 

المشرف على الدورة د.  ، باإلضافة إلى شكر من(م٣٠/١٢/٢٠٠٢-٢٩)الموافق  (هـ٢6/١٠/١4٢٣-٢5) :الفترة

 دراسات العليا والبحث العلمي(. )وكالة الجامعة للمن عصام فياللي 

 2000الدولية ) يزواآلة "تهنئة من وكيل الجامعة لحصول مكــــتب عميدة شطر الطالبات على شهــــــــاد-

9001ISO) ، (م٣/6/٢٠٠7، )هـ(١7/5/١4٢8)في. 

  افظة جدةولوية لمشاريع تحسين وتطوير محسن التخطيط وتقديم األة جدة على ح  مين محافظأشكر وتقدير من ،

 .(م٢4/٢/٢٠٠7، )هـ(6/٢/١4٢8) في

  لمساهمتها في  ؛فيل با عبد هللالة في أ.د. مث  للدراسات العليا والبحث العلمي مشكر وتقدير من وكالة الجامعة

الموافق  (هـ١4٢8/صفر/١٠-6)في  ةالدورة التحضيرية العلمية األولى لطالبات اإلشراف المشترك المنعقد

شراف لى برنامج اإلد. سامي حمدي المشرف العام عباإلضافة إلى شكر من  ،(م٢٠٠7/فبراير/٢8-٢4)

 . المشترك

 عمال والمهنيات لحضور ندوة "دور مؤسسات المجتمع المدني في ر من الجمعية السعودية لسيدات األشكر وتقدي

 م(.٢٠٠7/يناير/١5)(، هـ٢5/١٢/١4٢7)في  ،تطوير المجتمعات االقتصادية"

  تفعيل الشراكة بين )، على مشاركتها في ورشة عمل الجامعة للتطوير أ.د. سالم سحاب من وكيلشكر وتقدير

 (هـ١١/4/١4٢7)، المنعقدة في (ي المملكة في مجال البحث العلميالقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي ف
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 . (م٩/5/٢٠٠6)الموافق 

 هـ(7/٣/١4٢7في ) ةالمنعقد (،العمل الحر)ة شكر وتقدير من وكيل الجامعة للتطوير لدعم فعاليات محاضر ،

 .(م٢٠٠6/6/4)

  شكر وتقدير من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على اإلصدار األول لكتيب لجنة شطر الطالبات

 .(م١٩/4/٢٠٠5، )هـ(١٠/٣/١4٢6)في االستشارية 

  طرق ة التي أسهمت في نجاح ورشة عمل )الرائدشكر من وكيل الجامعة للتطوير على الجهود المبذولة واألفكار

 .(م١5/٣/٢٠٠5، )هـ(4/٢/١4٢6) ، فيتفعيل وثيقة اآلراء لألمير عبد هللا بن عبد العزيز حول التعليم العالي(

 "هـ(٣/٢/١4٢6) ، فيشكر من وكيل الجامعة للتطوير على الجهود المبذولة في نجاح برنامج "نحن معك ،

 . (م٣/٢٠٠5/١4)

 هـ(٢٩/١٢/١4٢5)في وكيل الجامعة على الملف الخاص بالبرنامج اإلرشادي للطالبات المستجدات  شكر من ،

 .(م٩/٢/٢٠٠5)

  شكر وتقدير من وكيل الجامعة للتطوير على المشاركة المميزة من شطر الطالبات في إبراز األنشطة التي عقدتها

 .(م١٠/5/٢٠٠4، )هـ(٢٠/٣/١4٢5)في الجهات التابعة لوكالة الجامعة للتطوير 

  في شكر من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على إعداد دليل بقاعدة بيانات القوى البشرية

 .(م١7/٣/٢٠٠4، )هـ(١/١4٢5/٢5)

 في وكيلة شؤون الطالبات لألنشطة الطالبية د. ريم أبو  مثلة  ؤون الطالبات( مشكر وعرفان من )وكالة عمادة ش

-٢٠٠5(، )هـ١4٢6-١4٢5)ا في إنجاح فعاليات "حملة التضامن الوطني ضد اإلرهاب" لعام لمساهمته ؛راس

 .  (م٢٠٠4

 وذلك لمساهمتها في دعم  ؛شكر وتقدير من وكيلة عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات المكلفة د. سامية بخاري

 أنشطة مكتب المتفوقات. 

 على العطاء المميز خالل اإلعداد والتنفيذ  ؛. سهام الصيادشكر وتقدير من عميدة قسم الطالبات باإلنابة د

-٢٠(، )هـ١8/٣/١4٢١-١7)قدت في الفترة من والتي ع   (،هـ١4٢١/١4٢٢)القبول لعام  الختبارات

 . (م٢٠٠٠/6/٢١

 ليات ملتقى "ماذا لمساهمتها في فعا ؛شكر وتقدير من سعادة عميدة شطر الطالبات د. نجاح بنت يوسف عشري

وكيلة العمادة  ، باإلضافة لشكر(٢4/٣/٢٠٠8-٢٣(، )هـ١6/٣/١4٢٩-١5)، والمنعقد في الفترة ج؟"خر  بعد الت

 . براهيم مدينيإريجات د. منال بنت للخ

  لمشاركتها المتميزة في محاضرة بعنوان  ؛ في سعادة أ.د. ياسر بليلةمثال  من مركز تطوير التعليم الجامعي متقدير

 . (م١6/٣/٢٠٠8)الموافق  (هـ8/٣/١4٢٩)سي" التي عقدت في الفترة "خطوات نحو النجاح الدرا

  شكر وتقدير من مركز تطوير التعليم الجامعي لمشاركتها في إلقاء محاضرة بعنوان "خطوات نحو النجاح

 الدراسي". 

  ي الثالثاإلنتاج األكاديم"شكر وتقدير من مركز تطوير التعليم الجامعي لرئاستها جلسة عرض الكتب في ملتقى" 

 .  (م٢٠٠7/٢٠٠8(، )هـ١4٢8/١4٢٩)لعام 

  لعام  "اإلنتاج األكاديمي الثالث"شكر وتقدير من مركز تطوير التعليم الجامعي لمشاركتها الفعالة في ملتقى

 "أهمية الكتاب والبحث العلمي". ها:عنوانمحاضرة ب (م٢٠٠7/٢٠٠8(، )هـ١4٢٩/١4٢8)

 لمساهمتها في إنجاح البرنامج التدريبي  ؛التنمية بجامعة الملك عبد العزيزشكر وتقدير من إدارة مركز البحوث و

(، هـ١7/١٠/١4٢8-١٠)لدى موظفات الحرم المكي الشريف" في الفترة  واالتصال"تحسين مهارات التعامل 

 . في مكة المكرمة (م٢٩/١٠/٢٠٠7-٢٢)

  ضمن  "يزر حل يبحث عن مشكلةالل  "شكر وتقدير من جامعة الملك عبد العزيز على مشاركتها في برنامج

في الفترة من  ،العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين برنامج موهبة الصيفي تحت إشراف مؤسسة الملك عبد

 . (م٢6/7/٢٠٠7)حتى  م(٢8/6/٢٠٠7(، )هـ١١/7/١4٢8)حتى  (ـه١4٢8/6/١٢)

 شؤون الطالب أ.د. صالح  مثلة في عميدؤون الطالب ألنشطة الطالبات مشكر وتقدير من وكالة عمادة ش

-٢7)والمنعقد في  ،على مشاركتها الفعالة في الملتقى الثالث )فتيات بال أزمات( ؛عبدالعزيز الكريم
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 . (م١7/4/٢٠٠7-١5(، )هـ٢٩/٣/١4٢8

 مثلة في عميد شؤون الطالب أ.د. صالح عبدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات مشكر وتقدير من وكالة عماد 

-٣(، )هـ6/٣/١4٢7-4)والمنعقد في  ،ريد(على مشاركتها الفعالة في الملتقى الثاني )األسرة التي ن  العزيز الكريم 

 . (م٢٠٠6/5/4

 ضمن حفل التميز "أستاذ مشارك"سبة حصولها على درجة لية الطب د. حسين مليباري بمناتهنئة من عميد ك ،

 . بكلية الطب (م٢٠٠5/٢٠٠6(، )هـ١4٢6/١4٢7)والوفاء لعام 

 للجهود في المشاركة في  ؛دارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة مكة المكرمة/ جدةر وتقدير من مدير اإلشك

ك عبد العزيز بمناسبة االحتفاء نجاح البرنامج التوعوي التربوي المشترك بين شعبة التربية الخاصة وجامعة الملإ

 .(م١٣/١٢/٢٠٠6، )هـ(٢٢/١١/١4٢7) في م(،٢٠٠6لعام  ،اليوم العالمي للمعاقين)بـ

 يمان الخيرية للخدمات االجتماعية ورعاية مرضى الســـرطان من رئيسة فرع السيدات بجمعية اإل شــكر وتــقدير

 .(م٩/٢/٢٠٠6-5، )هـ(١4٢7/محرم/١٠-6من )

  تي كانت بعنوان: ال دارة العامة للتربية والتعليم على االستضافة للدورةوتـــقدير من مدير عـــــــام اإلشكــر

 .(م٢٠٠5/٢٠٠6، )هـ(١4٢6/١4٢7لعام ) ،"؟جيالناأ"كيف نبني صحة 

 للمساهمة في تفعيل أنشطة وحدة  ؛شكر وتقدير من مدير عام إدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة مكة/ جدة

  .(م١7/٩/٢٠٠5، )هـ(١٣/8/١4٢6)في التربية اإلسالمية 

 في ائية لكرة السلة ة النهارة السلة بجامعة الملك عبد العزيز لحضورها المبارشكر وتقدير من الفريق الطبي لك

 . م(٢٠٠5 ،هـ١4٢6)

 للدعم المتواصل للجنة التوعية  ؛ن الكريم بجدةآائي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرشكر وتقدير من رئيسة القسم النس

 .(م٢٣/٣/٢٠٠5) ،هـ(١٢/٢/١4٢6) في اإلسالمية العامة بجامعة الملك عبد العزيز

  شكر وتقدير من المديرة العامة للفرع النسائي بمعهد اإلدارة العامة على الجهود والتعاون باستضافة حلقة "القيادة

 .(م8/٣/٢٠٠5، )هـ(٢7/١/١4٢6) ، فيواإلبداع اإلداري"

 لقاء التعريفي كز األحياء بمحافظة جدة على الجهد المبذول في حفل الاشكر وتقدير من أمين عام جمعية مر

 .(م٢٠/5/٢٠٠4، )هـ(٣٠/٣/١4٢5)في لجمعية مراكز األحياء 

  شكر وتقدير من مديرة اللجنة النسائية لهيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية بالمملكة العربية السعودية على الجهود

في  ملكة ومساعدة حاالت األسر المحتاجة داخل الم ،المتمثلة في إقامة طبق خيري لدعم أعمال الخير

 .(م٢٢/١٢/٢٠٠٣، )هـ(١٠/١4٢4/٢7)

  (م٢٠٠٣، )هـ(١4٢4) ، في عامبكلية الطب "ز والوفاءلمسة التمي  "حفل  وتقدير فيتكريم. 

 هـ(١4٢4)في عام للتعاون  ؛جدة، ة المكرمةشكر من اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة مك ،

 .(م٢٠٠٣)

  في الطبية خالل الصيف  والعلومالنسائي بجمعية البر بجدة للتعاون مع كلية الطب من مديرة القسم  وتقديرشكر

 .هـ(١4٢٣/6/١٩-١8/5)

  ؛بالجامعة ستراتيجية للبحث العلميطة اإلمدى مالءمة عناصر الخ  "ة عمل للمشاركة في ورش وتقديرشكر" 

/  ١٢/  ٣٠ – ٢٩لموافق )هـ( ا١4٢٣/  ١٠/  ١6 – ١5الحتياجات وتطلعات قسم الطالبات في الفترة )

 م(.٢٠٠٢

 ( على المشاركة في حفل تكريم الطالبات المتفوقات بكلية عبر الخليج )ستدلر (شركة الهوشان)ير من تقدشكر و

، هـ(١4٢٣/ ١4٢٢) العزيز للعام الدراسي ( بجامعة الملك عبدالبشري )الطبالطب والعلوم الطبية 

 .(م٢٠٠٢/٢٠٠٣)

  سات خيرية للمشاركة في بعض األنشطة.ؤس  من م وتقديرشهادات شكر 

  مشاريع الندوة. وتنفيذلتحقيق  ؛والتعاونالندوة العالمية للشباب اإلسالمي على الجهود  وتقدير منشكر 

  تيهوي  "شكر وتقدير للمشاركة في ملتقى". 

 :الترشيحات

   هـ(8/5/١4٢6)في  ،اق"فآلمجلة النادي العلمي السعودي " حت لتكون ضمن الهيئة االستشاريةرش ،
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 افق  د عمر الس  كتورة سمر بنت محم  الد  
 ةعليمي  الت  ؤون حمن للش  وكيلة جامعة نورة بنت عبد الر  
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 .(م٢٠٠5/١56)

   هـ(١٠/١/١4٢5) ، فيالعمل النسائية بمركز جمعية األطفال المعوقين بجدة لجنةت لتكون ضمن رشح ،

 .(م٢/٣/٢٠٠4)

  امرأة في برنامج "التبادل االنتخابي األمريكي" من تنظيم مبادرة الشراكة للشرق األوسط،  (5٠)رشحت ضمن

 .(هـ١4٣٠) (،م٢٠٠8)في عام الجامعة األمريكية، باألمريكية، رجية التابعة لوزارة الخا
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