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املؤهالت العلمية:

 دكتوراه يف الرتبية  ,كلية الرتبية  -جامعة جورج واشنطن -الوالايت املتحدة االمريكية 1998,م.

 ماجستري علم نفس إرشادي – قسم علم النفس – كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود 1988 ,م.

 بكالوريوس علم اجتماع – قسم الدراسات االجتماعية – كلية اآلداب  -جامعة امللك سعود 1982 ,م.

اخلربات الوظيفية:
 معلمة علم النفس واجتماع ابلثانوية الثامنة ابلرايض ,وزارة التعليم من عام  1983م  1984 -م.
 أخصائية نفسيه  ,مستشفى الصحة النفسية  ,وزارة الصحة من  - 1988يونيو  1989م.

 حماضرة بقسم علم النفس  -كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود منذ عام 1989م.

 أستاذ مساعد  -قسم الرتبية اخلاصة  -كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود منذ عام 1998م.

 أستاذ مشارك  -قسم الرتبية اخلاصة  -كلية الرتبية جامعة امللك سعود منذ عام  2009م .

 استاذ  -قسم الرتبية اخلاصة  -كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود منذ عام  2014م –  2018م.
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االعمال اإلدارية وعضوية اللجان :
 وكيلة قسم الرتبية اخلاصة  -كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود من 2004 – 1998م.

 مسؤولة اإلرشاد األكادميي للطالبات – قسم الرتبية اخلاصة  -جامعة امللك سعود من – 2007
2012م .

 املشرف العام على برانمج الدراسات العليا للطالبات  -قسم الرتبية اخلاصة  -جامعة امللك سعود من

2012 – 2007م .

 عضو ابالجتماع االستشاري خلرباء التعليم يف جمال دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعليم النظامي,
بعثة اليونسكو (  ) UNESCOالرايض عام  2002م .

 رئيسة اللجنة النسائية للمؤمتر العاملي للصم ,وزارة التعلم .الرايض  2002م.
 عضو يف جلنة تطوير خدمات مركز الدراسات اجلامعية للبنات  2006 -2004م.

 مقررة جلنة الدراسات العليا – قسم الرتبية اخلاصة –جامعة امللك سعود  2011-2007 ,م

 عضو جلنة تطوير أقسام الرتبية اخلاصة ابململكة العربية السعودية ,مؤسسة األمري سلطان اخلريية2006 ,
–  2007م .

 عضو جلنة تطوير مواد الرتبية اخلاصة  -قسم الرتبية اخلاصة  -جامعة امللك سعود  2007 ,م .
 عضو اجمللس االستشاري لكلية الرتبية  -جامعة امللك سعود  2009م –  2010م

 عضو مؤسس ومقرتح اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة ( جسرت )  ,جامعة امللك سعود– 2009 ,
 2010م.

 عضو جلنة اجلودة واالعتماد األكادميي ,كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود ,من  2017 - 2010م .
 عضو جلنة الدراسات واألحباث ,كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود ,منذ  2018 - 2012م .

 عضو جلنة الدراسات العليا ,قسم الرتبية اخلاصة ,جامعة امللك سعود ,من  2018 – 2012م .

 عضو جلنة إعداد البنود التنفيذية ملعايري االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ,جامعة امللك
سعود 2013م.

 عضو ابلربانمج العلمي لندوة أقسام الرتبية اخلاصة ابجلامعات السعودية واجلهات ذات العالقة ,جامعة
امللك سعود2014 ,م.

 عضو مشارك بندوة إعداد املعلم ,جامعة امللك سعود 2015 ,م.

 عضو اللجنة التنفيذية الدائمة لرعاية املتفوقني ,وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية  ,جامعة امللك سعود,
 2016م.

 اقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود  ,بعنوان "آليات الكشف عن الطالب
املتفوقني ورعايتهم"  -عمادة تطوير املهارات جامعة امللك سعود ,لعامني متتالني 2015م | 2016م .

 اقامة ورش توعوية للطالبات بعنوان "ادخلي عامل اإلبداع بقيمك" ,جامعة امللك سعود2012 ,م.
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 اقامة ورش تدريبية بعنوان " ترمجة املقاييس من لغة أجنبية إىل لغة عربية" ,مركز البحوث اإلنسانية ,جامعة
امللك سعود2016 ,م.

 اقامة ورش تدريبية لطالبات جامعة امللك سعود املوهوابت بعنوان " عادات العقل " عمادة تطوير
املهارات  ,جامعة امللك سعود 2017 ,م .

 حتكيم األحباث العلمية ملؤمترات اللقاءات العلمية املقامة للطالبات جبامعة امللك سعود ,منذ  2012م –
 2017م .

 حتكيم كتب وحبوث الرتقيات ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية واخلليجية من  -2014اىل
الوقت احلايل

.

 حمكم لألحباث والكتب للمجالت العلمية واملراكز البحثية السعودية واخلليجية من  -2011اىل الوقت
احلايل .

 مناقشة العديد من الرسائل العلمية ابجلامعات السعودية

واخلليجية.

املؤلفات واإلنتاج البحثي:

الكتب :



التفوق العقلي واملوهبة واإلبداع ,مؤسسة اجلريسي للطباعة والنشر  ,الطبعة االوىل  2006 .م.
التفوق العقلي واملوهبة واإلبداع" ,دار الفاحلني للطباعة والنشر  ,الطبعة الثانية  2017 .م.

 القدرات العقلية مفاهيمها – قياسها – نظرايهتا  .دار الفاحلني للطباعة والنشر  2017م.

 خدمات تطوعية جمتمعية  :اكثر من  200فكرة يف جماالت اخلدمات التطوعية  ,احلميضي للطباعة .
 2021م .

االحباث والدراسات :
 حبث "فرط االستثارة وعالقتها ابلتفوق الدراسي والقدرات اإلبداعية لدى الطالبات ابملرحلة اجلامعة",
جملة العلوم الرتبوية جامعة البحرين 2016 ,م.

 حبث " املفردات اللفظية األساسية لدى الطالب ذوي صعوابت التعلم املوهوبني وغري املوهوبني ابملرحلة
االبتدائية مبدينة الرايض" ,جملة العلوم الرتبوية ,جامعة اإلمارات 2015 ,م.

 حبث " الكمالية لدى الطالب املتفوقني وغري املتفوقني ابملرحلة الثانوية مبدينة الرايض" ,اجمللة الرتبوية,
جامعة القصيم 2015 ,م.

 حبث " خصائص الطفل املبدع كما يدركها األابء من ذوي الوظائف العسكرية وعالقتها بقدرات أطفاهلم
اإلبداعية" ,جملة البحوث األمنية2014 ,م.
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 حبث " املواهب والقدرات اخلاصة لدى ذوات اإلعاقة الفكرية يف ضوء بعض املتغريات مبدارس الدمج
مبدينة الرايض" ,اجمللة الرتبوية جبامعة طيبة2014 ,م.

 حبث "خصائص الطفل املبدع كما يدركها عينة من االابء واالمهات  ,مقدم يف املؤمتر الدويل الثاين للطفولة
,قسم الرتبية والدراسات االنسانية  ,جامعة نزوى  ,سلطنة ُعمان  30-28يناير 2013م.

 حبث " بعض مشكالت الطالبات املتفوقات جبامعة امللك سعود" ,جملة العلوم الرتبوية والنفسية
 2012,م.

 حبث "أساليب مواجهة الضغوط لدى الطالبات املتفوقات وغري املتفوقات ابملرحلة اجلامعية" ,مقدم يف
مؤمتر الصحة النفسية ,مجهورية مصر العربية ,جملة املؤمتر 2011 ,م.

 حبث "تطور القدرات اإلبداعية لدى الطالبات ابملرحلة االبتدائية" ,رسالة الرتبية وعلم النفس ,عدد ,30
2008م.

 حبث "قدرات التفكري اإلبداعي كما تقاس ابالختبارات اإلبداعية الشكلية واللفظية لدى طالب وطالبات
املرحلة الثانوية" اجمللة العربية للرتبية اخلاصة ,العدد 2008 ,13م.

 "Cross- cultural studies and creative thinking abilities", Um
alqura Journal, v1, n1, 2008.
 حبث " الظروف البيئية الصفية وأتثريها على القدرات اإلبداعية وقدرات التفكري العليا  .رسالة دكتوراه
غري منشورة  .كلية الرتبية  ,جامعة جورج واشنطن  .الوالايت املتحدة االمريكية 1998 .م.

 حبث " القدرات االبداعية لدى االانث وعالقتها ابألداء الفين والذكاء والتحصيل الدراسي  .رسالة
ماجستري غري منشورة  ,قسم علم النفس ,جامعة امللك سعود 1988 .م

املشاركات املهنية اخلارجية والزايرات:
 رئيسة اجللسة االفتتاحية يف املؤمتر الدويل االول للموهوبني وحبضور معايل وزير التعليم الدكتور حممد بن
امحد الرشيد يرمحه هللا  ,عمان  ,األردن 2001 ,م .

 املشاركة يف مؤمتر اجمللس األمريكي للرتبية اخلاصة ,مجعية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ,واشنطن,
2011م.

 املشاركة ابملؤمتر العلمي السنوي لقسم الصحة النفسية بعنوان "حنو حياة أفضل للجميع العاديني وذوي
االحتياجات اخلاصة" ,كلية الرتبية ,جامعة بنها ,مصر2011 ,م.

 املؤمتر السنوي التاسع عشر للمجلس األمريكي للموهوبني ,الرابطة األمريكية للموهوبني ,براغ :التشيك,
2011م.

 املشاركة بورشة عمل بعنوان " ,"Creativity: Assessing, Challenging, Nurturingالرابطة
األمريكية للموهوبني ,براغ :التشيك.2011 ,
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 املشاركة يف ورشة عمل بعنوان " Advanced Models in e-learning and school
 ,"managementالرابطة األمريكية للموهوبني ,براغ :التشيك2011 ,م.

 زايرة جامعة كناتكت ابلوالايت املتحدة االمريكية – اجمللس االمريكي للرتبية اخلاصة 2011 ,م.

 زايرة جامعة ( ,)Gallaudet Universityاجمللس األمريكي للرتبية اخلاصة ,واشنطن2011 ,م.
 زايرة مدرسة ( ,)Harbour Schoolاجمللس األمريكي للرتبية اخلاصة ,مريالند2011 ,م.

 زايرة مركز الطفولة املبكرة لذوي االحتياجات اخلاصة ( Chapel forge early childhood

 ,)centerاجمللس األمريكي للرتبية اخلاصة ,مريالند2011 ,م.

 زايرة تعاون ملركز التههيل للمعاقني

Tennessee rehabilitationاخلاصة .ial

 \ vocational Centerانشفل \ الوالايت املتحدة األمريكي  2010م .

 زايرة املدارس احلكومية اجملتمعية االنتقالية لذوي االحتياجات اخلاصة Metropolitan .
 ,Nashville Public Schools, Community-Based Transitionانشفل,
الوالايت املتحدة االمريكية 2010 ,م.

 املشاركة مبؤمتر التوجهات احلديث يف الرتبية اخلاصة ,جامعة عمان ,األردن 2012 ,م.
 املشاركة ابملؤمتر الثاين للطفولة بسلطنة عُمان  2013 ,م.

 املشاركة بورقة عمل يف امللتقى العلمي الرابع ( املوهبة بني التعليم العام والتعليم العايل التكامل
واالستمرارية ) جامعة امللك فيصل  ,االحساء 2017 ,م .

خدمة اجملتمع:
 حماضره بعنوان (توجيه وإرشاد الطفل ) -رايض أطفال أجلامعة ,فرع الدرعية .جامعة امللك سعود
 1988م.

 دوره يف تنمية القدرات االبداعية للطفل .مركز خدمة اجملتمع ,جامعة امللك سعود ,الرايض  1989م.


دوره يف تنمية القدرات االبداعية للطالبات –مدارس الرايض االهلية .الرايض 1989 ,م .

 تقدمي حماضره بعنوان( علم النفس وعالقته ابلفن التشكيلي) معرض الرايض التشكيلي االول  1989م.

 املشاركة يف ندوة بعنوان "الصرع ,حقيقته ,معايشته ,عالجه" ,مركز الدراسات اجلامعية ,جامعة امللك
سعود 1999 ,م.

 املشاركة بندوة البحث العلمي يف خدمة املعاقني الثاين –مركز األمري سلمان ألحباث االعاقة  1999م.

 اقامة ندوة بعنوان " دور املرأة يف التوعية املرورية األمنية  ,وذلك ضمن احلملة املرورية لشرطة منطقة
الرايض -جامعة امللك سعود  2000,م.

 املشاركة ابملؤمتر الدويل الثاين لإلعاقة والتههيل  ,مركز امللك سلمان ألحباث االعاقة  2001 ,م.
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 اقامة دورة تدريبية بعنوان "أتهيل معلمات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة" ,أكادميية الرتبية اخلاصة,
الرايض 2001 ,م.

 املشاركة يف املؤمتر الدويل لتطوير وتوحيد خ برايل العريب – وزارة التعليم  2002.م .

 تقدمي ندوة بعنوان "االكتئاب مرض العصر" ,مركز الدراسات ابمللز جامعة امللك سعود2002 ,م.

 تقدمي ندوة بعنوان "كيفية التعرف على الطفل التوحدي" ,مركز الدراسات اجلامعية ابمللز – جامعة مللك
سعود 2002 ,م.

 اقامة دورة تدريبية يف تنمية القدرات اإلبداعية للمعلمات ,وزارة التعليم ,الرايض 2003 ,م.

 تقدمي حماضرة بعنوان " املتفوقات من ذوات صعوابت التعلم ,مركز الدراسات اجلامعية – جامعة امللك
سعود  2004 ,م.

 تقدمي استشارات هاتفية ملشريف ومعلمي املوهوبني يف مدارس التعليم العام واألهلي ,وزارة التعليم ,من
 2015 -2012م.

 تقدمي ورشة عمل بعنوان "املواهب لدى ذوي االحتياجات اخلاصة" ,مبناسبة اليوم العلمي لإلعاقة ,مجعية
جسرت ,جامعة امللك سعود2013 ,م.

 تقدمي ورشة تدريبية ملعلمات الطالبات املتفوقات مبدارس دار العلوم ,وزارة التعليم ,برعاية مؤسسة امللك
عبدالعزيز ورجالة للموهبة واالبداع  ,الرايض 2014 ,م.

 تقدمي ورشة تدريبية ملعلمات مادة الرايضيات مبدارس الرتبية اإلسالمية ,وزارة التعليم ,برعاية مؤسسة
امللك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واالبداع  ,الرايض 2014 ,م.

 تقدمي ورشة تدريبية للمشرفات على الطالبات املتفوقات واملوهوابت مبدارس الرتبية األهلية ,وزار التعليم,
برعاية مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واالبداع  ,الرايض 2014 ,م.

 أتسيس برانمج تطوعي لطالبات الدراسات العليا واإلشراف على فعالياته التطوعية يف مراكز ومعاهد لذوي
االحتياجات اخلاصة ودور الرعاية للمسنني ,وزارة التعليم  ,وزارة التنمية واملوارد البشرية  ,الرايض,

2014م – 2017م .

 اإلشراف على ورش عمل طالبات الدراسات العليا ,مبدارس الدمج ,للمعلمات واألمهات للتعريف بذوي
االحتياجات اخلاصة واحتياجاهتم النفسية واالجتماعية والتعليمية ,وزارة التعليم ,الرايض2014 ,م.

 تقدمي (  ) 4ورش تدريبية ألمهات الطالب املوهوبني بعنوان " دور األسرة يف تربية املوهوبني واملوهوابت",
برعاية مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ,جدة 2015 ,م.

 تقدمي ورقة عمل بعنوان "بناء شراكة انجحة بني مدارس التعليم العام واجلامعات كمؤسسات مستقلة
لتعليم الطالب وخاصة املتميزين .جامعة امللك فيصل  .االحساء  2017م .

 تقدمي ورشة تدريبية ملعلمات الرايضيات ,مدارس الرواد األهلية للبنات ¸ وزارة التعليم ,برعاية مؤسسة
امللك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واالبداع ,الرايض 2019 ,م.
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عضوية اللجان اجملتمعية واملهنية :

 اجلمعية اخلريية لرعاية االيتام  ,الرايض .
 مجعية األطفال املعاقني ,الرايض.

 اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ,جامعة امللك سعود – الرايض .
 اجلمعية األمريكية لألطفال املوهوبني .
 مجعية األطفال غري العاديني .
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