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المؤهالت العلمية:
• دكتوراه الفلسفة في ا�داب /علوم اللغة العربية تخصص 

نحو وصرف عام ١٤٠٣هـ من كلية التربية في الرياض
نحو  تخصص  العربية  اللغة  ا�داب/علوم  في  ماجستير   •

وصرف عام ١٤٠٠هـ من كلية التربية في الرياض
التربية  كلية  من  ١٣٩٧/١٣٩٦هـ  عام  عربية  لغة  عال  دبلوم   •

للبنات في الرياض
• بكالوريوس لغة عربية/علوم دينية عام ١٣٩٥/١٣٩٤هـ  من 

كلية التربية للبنات في الرياض
• تلقيت التعليم قبل الجامعي إلى أن حصلت على الثانوية 
الملك  جاللة  كريمات  مدرسة  من  ا¬دبي  القسم  العامة 

سعود في حي الناصرية في مدينة الرياض.

الدورات التدريبية وورش العمل :
ا®دارة  في  التدريبية  الدــورات  من  العــديد  على  حصلــت   •

ا¬زمات  وإدارة  ا®دارية  القرارات  وصنع  المشكالت  وتحليل 
العــالي  التعــليــم  مؤسســات  وإدارة  ا�لــي  والحــاسب 
وتنمــية  االستــراتيجية  وا®دارة  االستراتيجــي  والتخطيــط 

المهارات ا®دارية للقيادات ا¬كاديمية والقيادة المتميزة.
وزارة  أقامتهــا  التي  العمــل  ورش  جميــع  في  شاركــت   •
التعليم العالي لتطوير القياديين وا¬كاديميين والتي دعت 
القياديين وا¬كاديميين في أعرق الجامعات ا¬مريكية  لها 
ورش  من  العديد  في  شاركت  كما   . وا¬سيوية  وا¬وروبية 
خططــها  لوضــع  الجــامعــات  أقــامــتــها  التي  العــمــل 
التــربية  أقــامــتها وزارة  التي  العمــل  االستــراتيجيــة وورش 

والتعليم لتطوير التعليم العام.
• وشاركت أيضا في ورشة العمل التي أقامها مركز القيادة 
خارطة  لوضع  وذلك  العالي  التعليم  بوزارة  ا¬كاديمية 

الطريق للمركز .

التدرج الوظيفي :
• مديرة لجامعة ا¬ميرة نورة بنت عبد الرحمن من ١٤٢٨/٣/٢٥هـ إلى ١٤٣٢/٣/٢٤هـ

• وكيلة مساعدة للشئون التعليمية على المرتبة الرابعة عشرة بوكالة كليات البنات من ١٤٢١ هـ
 إلى ١٤٢٨/٣/٢٤هـ

• عميدة لكلية التربية للبنات في الرياض من ١٤٠٢ هـ إلى ١٤١٥ هـ
• أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية التربية للبنات في الرياض .

• محاضرة في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية التربية في الرياض من عام ١٤٠١ هـ إلى ١٤٠٢هـ
• معيدة في قسم اللغة العربية وآدابها في كلية التربية في الرياض من ١٣٩٤ هـ إلى ١٤٠٠هـ



النشاط العلمى:
• أشرفت وشاركت في ا®شراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، كما شاركت في 

الحكم ومناقشة بعض رسائل الماجستير والدكتوراه
المملكة وخارجها  المؤتمرات والندوات  داخل  العمل في  بالعديد من ا¬بحاث وأوراق  • شاركت 

ومنها على سبيل المثال :
• ورقة عمل بعنوان: " تعليم البنات في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس المملكة العربية 
فعاليات  ضمن  المنعقد  المملكة  في  البنات  تعليم  لمسؤولي  السادس  اللقاء   ، السعودية" 

االحتفال المئوي لتأسيس المملكة العربية السعودية  .
في  عقدت  التي  الندوة   ، البنات"  كليات  في  العليا  الدراسات  برامج  :"تطور  بعنوان  عمل  ورقة   •

جامعة الملك سعود  ، ١٤٢٢هـ .
والمتوقع  التنمية  خطط  خالل  والطالبات  التدريس  هيئة  ¬عضاء  الكمي  "التطور  بعنوان  بحث   •
مستقبال" ، ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية 

السعودية ، جامعة الملك سعود
• بحث بعنوان :" التجربة التربوية والتعليمية لكلية التربية للبنات في الرياض كما تراها خريجاتها " ، 

مؤتمر إعداد المعلم ، جامعة أم القرى.
• بحث بعنوان: "تقويم واقع أداء كليات التربية للبنات في المملكة العربية السعودية في إعداد 
معلمة اللغة العربية لمراحل التعليم المختلفة"(دراسة ميدانية) ، المؤتمر العلمي السابع ، كلية 

التربية ، جامعة القاهرة.
• ورقة عمل بعنوان: "مقترح للسياسات التعليمية المستقبلية لكليات البنات في المملكة العربية 
الجامعات  بعنوان  عشر  الثالث  السنى  القومي  المؤتمر  (٢٠٢٥م)،  ١٤٤٦هـ  عام  حتى  السعودية 

العربية في القرن الواحد والعشرين ، جامعة عين شمس ، جمهورية مصر العربية .
• المساهمة في إلقاء عدد من المحاضرات والندوات الثقافية والعلمية  التي تخدم المجتمع في 

مناطق عديدة من المملكة.
النسائي الذى كلف بإعداد تقرير المملكة عن اتفاقية القضاء على جميع  • رئيسة فريق العمل 

أشكال التمييز ضد المرأة التابعة لÐمم  المتحدة.
• رئيسة اللجنة االستشارية لندوة "التعليم العالي للفتاة ..... ا¬بعاد والتطلعات " ،جامعة طيبة.

• فازت بجائزة الشرق ا¬وسط التاسع للتميز في القيادات في مجال التعليم لعام ٢٠١٠م
• ألقت محاضرة بعنوان :"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اÑ بن عبد العزيز وتطوير التعليم 
نموذجا"  الرحمن  عبد  بنت  نورة  ا¬ميرة  جامعة  السعودية"  العربية  المملكة  في  للمرأة  العالي 

.،جامعة الطائف عام ١٤٣١هـ
ا¬ول  الملتقى  السعودية"،  العربية  المملكة  في  البشرية  التنمية  اتجاهات   " بعنوان  عمل  ورقة   •

للتنمية البشرية ، كلية سلطان للسياحة وا®دارة بأبها ، ١٤٣١هـ.
بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٦هـ على  التعليم العالي  " تجربتي في ا®دارة " في وزارة  • ألقت محاضرة بعنوان 

القيادات النسائية بجامعات المملكة .
و  والتعليم  التربية  وزارتي  بين  الدمج  لتعزيز  مقترحة  "مبادرة  بعنوان  عمل  بورقة  المشاركة   •

التعليم العالي" في الندوة التي أقامتها وزارة التعليم العالي في ٢٠١٥/٤/٢٥م.
• تأليف كتاب بعنوان " محطات في حياتي مع ا®دارة" صدر في عام ١٤٣٥هـ

وترجم للغة ا®نجليزية وصدرت النسخة المترجمة في بداية عام ١٤٣٦هـ .



المبادرات المجتمعية للجامعات السعودية ودورها في تعزيز   " • المشاركة بورقة عمل بعنوان 
في  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  أقامتها  التي  النسائية  الندوة  في  وذلك   " الوطن  االنتماء 

١٤٣٦/٨/٩هـ
ا®دارة  قسم  العليا  الدراسات  طالبات  على  فكر"  وخالصة  حياة  "تجربة  بعنوان  محاضرة  ألقت   •
وذلك  ا®سالمية  سعود  بن  محمد  ا®مام  جامعة  االجتماعية  العلوم  بكلية  التربوي  والتخطيط 

في ١٤٣٦/٦/٢٠هـ.
• عضو في االتحاد الدولي للغة العربية.

• عضو اللجنة العلمية العليا للمؤتمر الدولي للغة العربية.

• عضو الجمعية العمومية للمجلس الدولي للغة العربية.
• عضو مجلس إدارة المؤتمر الدولي للغة العربية.

. Ñبن عبدالعزيز يرحمه ا Ñعضو في اللجنة العلمية لمركز توثيق سيرة الملك عبد ا •
• عضو مؤسس ملتقى نساء آل سعود.

• ألقت محاضرة بعنوان "تأثير شبكات التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية لÐسرة" في 
ملتقى جمعية سكن للتنمية ا¬سرية في محافظة أملج وذلك في ١٤٣٩/٥/٧هـ .

• شاركت بورقة عمل بعنوان " معلم المستقبل الفعال " في ملتقى "المعلم ... بناء إنسان وتنمية 
أوطان " في محافظة صبيا يوم ١٤٣٩/٥/٢٩هـ .

• شاركت بورقة عمل بعنوان : " وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على الفرد وا¬سرة والمجتمع" 
في الندوة التي أقامتها إدارة تعليم القنفذة يوم ١٤٣٩/٦/٢٦هـ .

التعليم  ®دارة  للجودة  ا¬ول  الملتقى  في  ا®لكترونية  الجودة  محور  في  عمل  بورقة  شاركت   •
بالجبيل بتاريخ ١٧ رجب ١٤٣٩هـ . 

لمستخدميها  العربية  اللغة  على  وتأثيرها  االجتماعي  التواصل  وسائل   " بعنوان  ببحث  شاركت   •
دبى  في  عقد  الذى  العربية  للغة  السابع  الدولي  المؤتمر  في  السعودية"  العربية  المملكة  في 

بدولة ا®مارات العربية المتحدة في الفترة من ١ شعبان وحتى ٥شعبان ١٤٣٩هـ.

الهوايات: 
القراءة ، والمشاركة في ا¬نشطة المجتمعية االجتماعية منها والعلمية.


