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ملسؤولية مدربة ومستشارة في عدد من املجاالت مثل اإلدارة العامة والسلوك التنظيمي وغيرها ومهتمة في مجال ا
.  االجتماعية
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العلمية السابقةاملؤهالت 

(.  1992)في برمجة الحاسب اآللي من معهد اإلدارة العامة دبلوم -

(.2003)لغات وترجمة من جامعة امللك سعود بكالوريوس -

(.2010)استراليا /ملبورن La Trobeمن جامعة TESOLماجستير -

من جامعة ( sociolinguistics)التخصص الفرعي / في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةدكتوراه -

RMIT(.2016)استراليا / ملبورن



العلمية والبحثيةاألنشطة 

2018  كتاب ترجمةBest Practices in Logistic Regression.

2016 بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه بعنوان

Al-Ageel, H. (2016). Requesting behaviour of Saudi Arabian women in 

contemporary Arabic-speaking situations (Doctoral dissertation, RMIT 

University).

2015 بحث

Al-Ageel, H. (2015). Requests in Saudi Pidgin Arabic. Business 

Management and Strategy, 6(1), 111-137.

2010بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير بعنوان

Al Ageel, H. (2010). The practices of compliments and compliment 

responses among Saudi females (Master dissertation, La Trobe 

University).

باإلضافة إلى ترجمة عدد من المقاالت العلمية في تخصصات مختلفة  .



والمهنيةالخبرات العملية 

 2011ام في نشاط التدريب في قطاع اللغة اإلنجليزية في الفرع النسائي ملعهد اإلدارة العامة في الرياض حتى عاملشاركة.

2014أثناء ، أستراليا/ورننائبة رئيس النادي السعودي لشئون الطالبات باإلضافة لرئاسة اللجنة اإلسالمية في القسم النسائي، ملب

.  فترة االبتعاث

 
ً
 ودوليا

ً
.  املشاركة في العديد من املحافل وورش العمل والدورات التدريبية واملهنية محليا

2015عملت كمنسقة للفريق املؤسس للفرع النسائي ملعهد اإلدارة العامة في املنطقة الشرقية  .

يةقدمت العديد من البرامج التدريبية وورش العمل ملنسوبات القطاع العام في فرع املعهد النسائي باملنطقة الشرق  .

قدمت العديد من ورش العمل في مجال الشراكة املجتمعية لجهات غير ربحية .

عضوة في اللجنة العليا ملعهد اإلدارة العامة 
ً
.حاليا

2019 تطوير )تشارة مع فريق استشاري من أعضاء هيئة التدريب في معهد اإلدارة العامة باملنطقة الشرقية في تنفيذ اساملشاركة

.  لجامعة امللك فيصل باألحساء( الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي والوصف الوظيفي

2020يد االحتياج إدارة عدد من املشاريع االستراتيجية ورئاسة عدد من الفرق االستشارية في مجاالت املسؤولية االجتماعية وتحد

.  التدريبي في مختلف القطاعات



افية الشهادات االحتر

افية في مؤشرات األداء الرئيسية شهادة -1 .KPI-A(professional certified)احتر

(.تطبيقات متقدمة في مؤشرات األداء الرئيسية)اجتياز اختبار شهادة -2

افية شهادة -3 .Project Management Professional PMPإدارة املشاريع االحتر

.Certified Innovation Professional (CInP)محترف االبتكار شهادة -4

افية شهادة -5 RMP Risk Management Professionalإدارة املخاطر االحتر



التدريب واالستشارات مجاالت بعض 

:برامج في مجال اإلدارة العامة مثل
اإلبداع اإلداري -

التخطيط التنفيذي-
التخطيط االستراتيجي -
مهارات بناء فرق العمل-

مهارات التفاوض-
رضا املستفيد-

:السلوك التنظيمي مثلبرامج في مجال 
مهارات التعامل مع ضغوط العمل-

االتصال الفعال-

:مجاالت أخرى 
افية- إدارة املشاريع االحتر

إدارة املخاطر-

.والعديد من البرامج األخرى وورش العمل


