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 السيرة الذاتية

 

 املعلومات الشخصية:

 

 العرفج عبدا هللصباح بنت محمد  االسم

 1028465738 السجل املدني 

 سعوديه الجنسية

 أنثى الجنس

 100992 الرقم الوظيفي 

 0135899898مباشر)املكتب( هاتف العمل

 0532000404 الجوال 

 الهفوف-اإلحساء العنوان

    22 العنوان البريدي

 31982 مز البريدي الر 

 /smarfaj@kfu.edu.sa     Alarfaj.s.a@hotmail.com                                             البريد االلكتروني

 

 

 

 

 املؤهالت العلمية:

 

 سنة الحصول عليها مكان صدورها التخصص املؤهل

مناهج وطرق تدريس  دكتوراه 

 االقتصاد املنزلي

جامعه األميرة نوره بنت 

 عبد الرحمن بالرياض

 هـ1432

مناهج وطرق تدريس  املاجستير 

 االقتصاد املنزلي

جامعه امللك فيصل 

 باإلحساء 

 هـ 1420

االقتصاد املنزلي  البكالوريوس 

 التربوي 

فيصل جامعه امللك 

 باإلحساء

 هـ1408
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 الخبرات العملية: 

 

 الجهة املشرفة الفترة الوظيفة

وكيلة كلية الدراسات 

 التطبيقية و خدمة املجتمع

 جامعه امللك فيصل هـ وحتى حينه 1434

 جامعه امللك فيصل هـ 1433-  1432 مشرفة على برنامج جورجيا

تدريس مقررات مناهج وطرق 

 التربيةالتدريس بكلية 

 جامعه امللك فيصل هـــ حتى حينه1431من عام 

 جامعة امللك فيصل هـ1432-1423من عام  عميدة كلية املجتمع باإلحساء

مساعدة بشعبة التدريب 

التربوي ومصممه ومنفذه 

لبرامج تدريبية للمعلمات 

 واملشرفات التربويات

 ءإدارة التربية والتعليم باإلحسا هـــ1422  -1420من عام 

مشرفه تربويه على معلمات 

االقتصاد املنزلي في جميع 

 مراحل التعليم العام

 إدارة تربية وتعليم البنات باإلحساء هـ1416-1413من عام 

 اداره تربيه وتعليم البنات باإلحساء هـ 1412-1408من عام  معلمه

 

 ت والبرامج التدريبية : الدورا

 

 ملشرفةالجهة ا املكان الفترة/التاريخ سماال 

عمادة تطوير التعليم الجامعي  األحساء هـ26/1/1436-25 برنامج بروتوكوالت إدارة االجتماعات

 بجامعة امللك فيصل

اجتماع الطاولة املستديرة بعنوان 

)القيادة بال حدود : كيف يمكن للقادة 

الوصول باملنظمات إلى مستوى متميز من 

 األداء(

 

 هـ.19/1/1436

 ة العامةمعهد اإلدار  الخبر

) تخطيط النظم اإلستراتيجية وكيفية 

 تفادي األزمات اإلدارية(

 جامعة امللك فيصل  بريطانيا هـ3-7/12/1435

 وزارة التعليم العالي الرياض هـ7/5/1435 امللتقى الرابع لقيادات التعليم العالي

ي عمادة تطوير التعليم الجامع األحساء هـ7/5/1435-6 تقويم األداء الوظيفي

 بجامعة امللك فيصل

اجتماع الطاولة املستديرة بعنوان 

)القيادة والنزاع :كيف يمكن للقادة 

 تحويل االختالفات إلى فرص

 معهد اإلدارة العامة جده هـ2/5/1435
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اجتماع الطاولة املستديرة بعنوان 

)القيادة اإلدارية في مؤسسات التعليم 

العالي : إعادة صياغة مفهوم القيادة 

 ديمية(األكا

 معهد اإلدارة العامة الخبر هـ15/2/1435

اجتماع الطاولة املستديرة بعنوان 

)استراتيجيات التميز في املنظمات 

 الحكومية (

 معهد اإلدارة العامة الدمام هـ11/11/1434

الحلقة التطبيقية ) تنمية مهارات العرض 

 واإللقاء (

 معهد اإلدارة الرياض هـ5-7/5/1434

عمادة التطوير الجامعي بجامعة  األحساء هـ13-17 /2/1433 ( course designدورة )

 امللك فيصل

عمادة التطوير الجامعي بجامعة  األحساء هـ4-5/7/1432 (Community Engagementدورة )

 امللك فيصل

 معهد اإلدارة العامة الرياض هـ3/1430/ 18 -16 تنمية مهارات التفاوض

هـ إلى 28/5/1430من  بالرخصة الدولية في التدري

 هـ13/6/1430

 الغرفة التجارية اإلحساء

دورة إعداد املدربين املعتمدة من 

 املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي

 إدارة التربية والتعليم األحساء هـ 6/1430 /16-21

 معهد اإلدارة العامة الرياض هـ3/1430/ 14 -12 إدارة الوقت

بمقر كلية  هـ13/4/1427 -8 تنمية مهارات التفكير

التربية لألقسام 

األدبية  

 بالرياض

الوكالة املساعدة للشؤون التعليمية 

 بوكالة كليات البنات بالرياض

استخدام الحاسب اآللي في األعمال 

 املكتبية  

 شركة الخليج للتدريب الرياض هـ17/12/1426

 الغرفة التجارية ءاإلحسا هـ12/3/1426-7 دبلوم )البرمجة العصبية اللغوية(

 شركة الخليج للتدريب الرياض هـ 13/2/1426 )تطوير وتنمية املهارات القيادية(

هـ إلى  4/2/1426 إدارة الجودة الكلية

 هـ6/2/1426

 

 معهد اإلدارة العامة الرياض

 جامعة امللك فيصل األحساء هـ29/11/1425-23 أساسيات الكورت

 شركة الخليج للتدريب الرياض هـ12/12/1424-8 مقدمة في اإلنترنت

 باإلدارة العامة للبرامج العليا الرياض هـ  4/4/1424-2 تنمية مهارات التطوير اإلداري 

 معهد اإلدارة العامة الرياض هـ 8/1423/  24 -22 إدارة النزاع في بيئة العمل

 امةمعهد اإلدارة الع الرياض هـ27/1/1423-25 فاعلية املدير في جماعات العمل

 مكتب األشراف التربوي        الخبر هـ   29/6/1423-27 األشراف التربوي باستخدام الجدارة
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 معهد اإلدارة العامة الرياض هـ8/1421/ 26 -24 تحليل املشكالت وصنع القرارات اإلدارية

هـ إلى  4/11/1419 إدخال البيانات ملعالجة النصوص

 هـ 11/2/1420

ية للحاسب و التقنية من معهد العامل اإلحساء

و املقامة املديرية العامة لتعليم 

 البنات باإلحساء

األساليب الجيدة لتدريس االقتصاد 

 املنزلي في املرحلة املتوسطة

 إدارة التربية والتعليم األحساء هـ 15-30/2/1411

اإلدارة الصفية الفاعلة ملعلمات املرحلتين 

 املتوسطة والثانوية لجميع التخصصات 

 إدارة اإلشراف التربوي  األحساء  هـ 23-26/11/1421

ه الى 27/2/1438 برنامج الرخصة الدولية للعمل التطوعي 

 ه2/3/1438

شركة أرامكو  السعودية بالتعاون مع  االحساء 

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة 

 االحساء 

برنامج توعوي ملناهضة العنف ضد املرأة 

يلى فمن من بعنوان ) اذا كل النساء ل

 الرجال قيس( 

إدارة وحدة الحماية االجتماعية  االحساء  ه28/3/1438

 باالحساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الورش التدريبية:
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 الجهة املشرفة املكان التاريخ اسم الورشة م

جودة األعمال اإلدارية في مؤسسات  1

التعليم العالي وفقا ملعايير الهيئة الوطنية 

 ماد األكاديميللتقويم واالعت

عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  اإلحساء هـ  10/03/1437

 بجامعة امللك فيصل

اإلطار الوطني املرجعي ملعايير مناهج  2

 التعليم

 إدارة التربية والتعليم باملنطقة الشرقية الدمام هـ 9/1/1437

مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية( وفقا  3

الوطنية للتقويم واالعتماد ملعايير الهيئة 

 األكاديمي

عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  اإلحساء هـ3/03/1437

 بجامعة امللك فيصل

املبادرات املجتمعية للجامعات السعودية  4

 وأثرها في تعزيز االنتماء الوطني

 الجامعة السعودية اإللكترونية الرياض هـ29/12/1436

ارية و األكاديمية تنمية القيادات اإلد 5

 بمؤسسات التعليم العالي

عمادة تطوير التطوير الجامعي بجامعة امللك  اإلحساء هـ 11/4/1434

 فيصل

 )قيادات كليات املجتمع( 6

 برنامج مكثف لزيارة بعض كليات املجتمع 

أمريكا والية  هـ14-25/8/1431

 كاليفورنيا

 وزارة التعليم العالي

في مجال التعلم  معايير الهيئة الوطنية 7

 والتعليم

جامعـــــــــــــة امللـــــــــــــك فيصـــــــــــــل عمـــــــــــــادة الجــــــــــــــودة  اإلحساء هـ4/6/1431

 واالعتماد األكاديمي 

عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  اإلحساء هـ 13/5/1431 تطبيقات ملف االنجاز 8

 بجامعة امللك فيصل

ودة واالعتماد األكاديمي عمادة ضمان الج اإلحساء هـ 20/5/1431 ملف االنجاز االلكتروني 9

 بجامعة امللك فيصل

عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  اإلحساء هـ14/4/1431-13 التقويم املؤسس ي و البرنامجي 10

 بجامعة امللك فيصل

مركز امللك فهد لألبحاث الطبية بجامعة   جده هـ24/3/1431-13 التعليم واالعتماد األكاديمي 11

يزامللك عبد العز   

كليات املجتمع باململكة العربية السعودية:  12

 الواقع و طموحات التنمية

مركز املؤتمرات و قاعة االحتفاالت بجامعة  جده هـ1-2/2/1431

 امللك عبد العزيز

 لبرامج مركز  13
ً
استشراف تأهيل املرأة وفقا

 التعليم املستمر و خدمة املجتمع

هـ      5/4/1427 بد هللا للبحوث والدراسات معهد امللك ع الرياض 

 اإلستشاريه و املقامة في جامعة امللك سعود

 برنامج التنمية و التطوير النوعي للتعليم الرياض هـ 1/1424/ 24 - 22 اإلبداع في القيادة التربوية 14

هـ 24/3/1431-13 التعليم واالعتماد األكاديمي 15  كلية املجتمع بجامعة امللك عبدالعزيز  جدة  

 اإلدارة الصفية لالقتصاد املنزلي 16

 

 إدارة اإلشراف التربوي  األحساء  هـ 1421/1422

 الى  28/5/1430 دورة تدريب املتدربين  17

 هـ 13/6/1430

 الندوة العاملية للشباب اإلسالمي االحساء 

برنامج دور القائد في خلق بيئة عمل  18

 محفزة 

 فيصل جامعة امللك  االحساء  هـ 19-20/6/1437

مراجعة مسودات األطر التخصصية ملعايير  19

مناهج التعليم العام ضمن برنامج املعايير 

 الوطنية ملناهج التعليم العام

 هيئة تقويم التعليم  الرياض ه7/1/1439
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 العلميةاملؤتمرات /الندوات/امللتقيات 

 

 الجهة املشرفة           املكان       الفترة/التاريخ       املؤتمراسم           

 إلى هـ1433 /27/12  املبكرة للطفولةاملؤتمر الدولي 

 هـ 1/1/1434

 نوره بنت عبد الرحمن  ةاالمير جامعة  الرياض

مؤتمر االعتماد األكاديمي لكليات 

 التربية في الوطن العربي 

 الىهـ 1433 /27/12

 هـ1/1/1434

 ةطيب ةجامع املدينة املنورة

الث للموارد املائية املؤتمر الدولي الث

 (2008)والبيئية الجافة 

مركز األمير سلطان ألبحاث البيئة واملياه  الرياض   هـ11/1429/ 18-21

 والصحراء التابعة لجامعه امللك سعود 

املؤتمر الدولي الستخدام تقنيات 

 الفضاء في إدارة املوارد املائية

 

 هـ10/4/1429ــ  6

مدينه امللك عبد 

 العزيز للعلوم

 والتقنية 

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية  

و جائزة األمير سلطان بن عبد العزيز 

العاملية للمياه بالتعاون مع هيئة األمم 

 نسكويو املتحدة و منظمة ال

 املياه تقنيةجمعية علوم و  البحرين          هـ2/1429/ 27-25  مؤتمر املياه الثامن

 الجهة املشرفة املكان  يخالفترة/التار  اسم الندوة 

للجامعات  املجتمعيةاملبادرات 

أثرها في تعزيز االنتماء و  السعودية

 الوطني 

  االلكترونية السعودية الجامعة الرياض  29/12/1436

 الجهة املشرفة املكان  الفترة/التاريخ اسم امللتقى

امللتقى العلمي الثالث للمركز الوطني 

ألبحاث املوهبة واإلبداع. مواهب 

 األطفال بين االكتشاف واالستثمار

 جامعة امللك فيصل األحساء هـ28-29/6/1437

 غرفة األحساء األحساء هـ 15/5/1432 منتدى األحساء لالستثمار

 غرفة األحساء األحساء هـ 23/2/1435 منتدى األحساء لالستثمار

 غرفة األحساء األحساء هـ22/6/1437-21 منتدى األحساء لالستثمار

امللتقى األول ملنسوبات الدوائر 

 الحكومية 

 أمانه اإلحساء  اإلحساء  هـ. 8/6/1435

 وزارة التربية والتعليم  الرياض هـ.7/5/1435 امللتقى الرابع لقيادات التعليم العالي

امللتقى الثالث للقيادات مؤسسات 

 لتعليم العاليا

 وزارة التربية والتعليم الرياض هـ1-2/5/1434

ملتقى البيئة ومصادر الطاقة البديلة 

في امللتقى العلمي األول لطالبات 

 املرحلة املتوسطة باإلحساء 

 لجنه املعرض  اإلحساء  هـ. 5/6/1434

امللتقى الثاني للقيادات مؤسسات 

 التعليم الثاني

 رة التربية والتعليموزا الرياض هـ26/5/1433
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اللقاء السنوي للجنة أصدقاء 

املرض ى مع مسئولي صحة اإلحساء 

 وصفوة املجتمع

 مديرية الشؤون الصحية اإلحساء هـ13/10/1432

اللقاء التاسع للتعليم األهلي تحت 

 شعار

 ) التعليم األهلي و تحديات العصر ( 

 حساءمدارس األنجال األهلية باإل  اإلحساء هـ17-18/2/1425

اللقاء الثاني لعمداء كليات املجتمع 

 بالجامعات السعودية 

 جامعة أم القرى  مكة املكرمة  هـ 7/3/1430

 أمانة األحساء  األحساء هـ8/2/1433 لقاء النخبة لسيدات املجتمع 

املشاركة في فعالية مؤتمر االعتماد 

األكاديمي لكليات التربية في الوطن 

 العربي : رؤى وتجارب 

 جامعة طيبة  املدينة املنورة  هـ 23-25/5/1430

امللتقى العلمي األول لدور كليات 

املجتمع في تنمية القوى العاملة 

 الوطنية 

 جامعة امللك عبدالعزيز  –كلية املجتمع  جدة  هـ 22/5/1429

ورشة عمل الشراكة املجتمعية 

مبادرات  21املستدامة في القرن 

 ابتكارية وحلول إبداعية 

 مركز املؤتمرات جامعة االميرة نورة  الرياض  هـ 16/8/1437

لقاء القيادات النسائية في دول 

 مجلس التعاون الخليجي 

مركز امللك سلمان للمؤتمرات بمعهد  الرياض  هــــــ8/2/1438

 اإلدارة العامة

املعرض واملؤتمر الدولي السابع 

  2017للتعليم العالي 

ة ) الجامعات السعودية ورؤي

 املعرفة وقود املستقبل ( 2030

  الرياض  هــــــــ 7/1438/ 18_15

 مركز الرياض للمعارض واملؤتمرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األبحاث واملؤلفات

 

 الجهة املقدم لها البحث  التاريخ /الفترة     اسم البحث                      م

ورقة عمل بعنوان ) اتجاهات طلبة جامعة امللك  1

سوق العمل ( مقدمة ملؤتمر )تكامل  فيصل نحو 

 هـ30/6/1434

 

 األردن –عمان 
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مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام 

 والخاص (

)دور املرأة في ترشيد استهالك املياه املنزلية( تصور  2

لبرنامج تدريبي مقترح لدعم دور املرأة في التنمية 

السعودية ، املستدامة ملوارد املياه باململكة العربية 

 ورقة عمل

ملؤتمر الخليج التاسع للمياه  هـ7-9/4/1434

املنعقد في سلطنة عمان 

))استدامة املياه في دول 

مجلس التعاون(( الحاجة إلى 

تعريف اجتماعي /اقتصادي و 

 بيئي

 هـ4/2/1434 بعنوان )أخالقيات الريادة ( ورقة عمل 3

 

 

مللتقى شباب وشابات األعمال 

الغرفه املنظم من قبل 

 التجارية باإلحساء

في الندوة الثالثة ملركز  هـ4/6/1433 ورقة عمل بعنوان )األخالق البيئية( 4

 الدراسات املائية بجامعة امللك

)فاعلية وحدة مقدمة في االقتصاد املنزلي قائمة  5

على البنائية التحتية لتنمية بعض املفاهيم 

ائية لدى واملهارات الحياتية املتعلقة بالتربية امل

طالبات الصف السادس االبتدائي ( رسالة لنيل 

درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص مناهج 

 وطرق تدريس االقتصاد املنزلي .

قسم املناهج وطرق التدريس  هـ1432

كلية التربية ، جامعة األميرة 

 نوره بنت عبد الرحمن

)نحو تربية مائية للمواطن بعنوان ورقة عمل  6

 ( السعودي

الندوة الثانية ألبحاث مركز  هـ25/3/1430

الدراسات املائية بجامعة امللك 

 فيصل

التعرف على معلومات واتجاهات وممارسات  7

معلمات االقتصاد املنزلي والعلوم في املرحلتين 

املتوسطة والثانوية تجاه التثقيف الغذائي( دراسة 

 ميدانية

اللقاء العلمي السادس للصحة  هـ1421-1422

املدرسية باإلدارة العامة 

 للخدمات الطبية

تحديد االحتياجات التدريبية ملعلمات االقتصاد  8

املنزلي في املرحلة االبتدائية في محافظة اإلحساء من 

وجهة نظرهن( بحث لنيل درجة املاجستير في مناهج 

 طرق تدريس االقتصاد املنزلي .

 

 جامعة امللك فيصل هـ1420

ة استخدام التعلم الخليط في ورقة عمل : فاعلي 9

تدريس التربية األسرية على تنمية مستوى 

التحصيل واإلتجاه نحو املادة لدى طالبات الصف 

 الثاني متوسط 

  هــــــــ1438

مجلة كلية التربية جامعة  هـــــــ1438م _ 2016 دراسة ميدانية  10

 األزهر



   

 11من  9الصفحة 

 

 

 



   

 11من  10الصفحة 

 

 التدريب واألعمال التطوعية:

 

 التاريخ االسم م

املشاركة بورقة علمية بعنوان )دور الجامعات في العمل البلدي( ) تجربة جامعة امللك فيصل  1

وأمانة األحساء نموذجا( في ملتقى مديرات األقسام النسائية بأمانات اململكة )استراتيجيات 

 العمل .. نحو جودة األداء واملخرجات( 

 هـ1437

. بدايتها ثقة ونهايتها نجاح( بجامعة امللك فيصل تنفيذ محاضرة بعنوان )حياتك املهنية . 2

موجهة لفتيات الصم وضعيفات السمع بالتعاون مع جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة والغرفة 

 التجارية

 هـ7/5/1437

أشهر بجامعة امللك فيصل  4تصميم برنامج منتهي بالتوظيف بعنوان )األنامل تتكلم( ملدة  3

لسمع بالتعاون مع جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة والغرفة موجهة لفتيات الصم وضعيفات ا

 التجارية 

 هـ5/5-1/9/1437

مبادرة ( بعمادة التطوير الجامعي -تنظيم  -دورة استراتيجيات النجاح الوظيفي )تخطيط  4

 بجامعة املك فيصل

15-16/2/1437 

, التطوير( بعمادة التطوير دورة إعداد التقارير األسبوعية. )وصف املهام , املتابعة , التقييم  5

 الجامعي بجامعة املك فيصل

 هـ3-4/2/1437

املشاركة بورقة عمل مقدمة في امللتقى األول ملنسوبات الدوائر الحكومية باإلحساء الذي أقيم  6

 في أمانة اإلحساء 

 هـ8/6/1435

ملدارس تصميم برنامج عالجي تثقيفي وقائي موجه ملنكوبي حريق عين دار من منسوبات ا 7

 واملواطنات بالتعاون مع عضوات هيئة التدريس بجامعة امللك فيصل ملدة أسبوع
 هـ1434

املشاركة واإلشراف في الدورة التدريبية بعنوان )أطفال يتحدون السرطان( بالتنسيق مع  8

 جمعية مكافحة السرطان باألحساء موجهة لألطفال املصابين بالسرطان وأمهاتهم 

13/6-

 هـ25/7/1434

املشاركة بورقة عمل في املؤتمر الدولي تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع  9

 األردن -العام والخاص في عمان

 

 هـ3/7/1434

املشاركة الفعالة في ملتقى البيئة ومصادر الطاقة البديلة في امللتقى العلمي األول لطالبات  10

عرض( تحت شعار )بيئة متكاملة ألجيال اإلحساء املرحلة املتوسطة باإلحساء ضمن لجنة )امل

 القادمة ( 

 

 هـ5/6/1434

املشاركة في تفعيل يوم املهنة بإقامة ورشة عمل بعنوان ) كيف تبدئين حياتك املهنية بعد  11

 التخرج ( في كلية التقنية للبنات باإلحساء 

 هـ15-26/3/1427

 هـ4/6/1433 راسات املائيةورقة عمل مقدمة في الندوة الثالثة ملركز الد 12

( بالتعاون مع جمعية 3اإلشراف على مشاركة جامعة امللك فيصل في معرض )كلنا منتجون  13

 فتاة األحساء 

10/3– 

 هـ7/4/1433

( بالتعاون مع جمعية 2اإلشراف على مشاركة جامعة امللك فيصل في معرض )كلنا منتجون  14

 فتاة اإلحساء الخيرية

 هـ7-14/4/1432



   

 11من  11الصفحة 

 

 

 - 8 /3تنفيذ برنامج تنمية مهارات التفكير ملنسوبات كلية املجتمع في الفترة من 15

 هـ بمقر كلية املجتمع باإلحساء.12/8/1427

 

 هـ3-12/8/1427

-17تنفيذ برنامج "إنشاء مشروع صغير في املنزل" في الغرفة التجارية في الفترة من  16

 هـ و متابعة املشاريع للمتدربات.28/3/1427

 

17-28/3/1427 

املشاركة في تنفيذ برنامج الدبلوم الوظيفي للعمل في املستشفيات واملراكز الطبية  17

نفذ من ِقبل معهد املستقبل لالستشارات اإلدارية و التدريب في الغرفة التجارية 
ُ
امل

 هـ.1425/1426باإلحساء لعام 

 

 هـ 14/3/1426

نفذ من ِقبل معهد املشاركة في تنفيذ برنامج الدبلوم الوظي 18
ُ
في إلدارة املوارد البشرية امل

 املستقبل لالستشارات اإلدارية والتدريب في الغرفة التجارية باإلحساء 

 هـ1425-1426

تنفيذ برنامج تدريبي ملديرات ومساعدات املدارس في محافظة اإلحساء بعنوان )الزيارة  19

 الصيفية وأساليب اإلشراف التربوي( 

 هـ1423

شراف على البرامج التدريبية املنفذة في مركز التدريب التربوي و في مدارس التعليم العام و األ  20

 املشاركة في تقييمها وتنفيذ مهام تابعة لشعبة التدريب التربوي 

1420-1423 

 10تصميم و تنفيذ برنامج تدريبي متكامل في اإلدارة الصفية للمرحلة املتوسطة والثانوية ملدة  21

 مركز التدريب التربوي بالدمام واألحساء. أيام في

 هـ1421-1422

 عمل محاضرات للمشرفات التربويات بإدارة األشراف التربوي . 22

 طرق ووسائل تدريب املعلمات أثناء الخدمة . -

 كيف نصمم وننفذ برامج تدريبية في ضوء احتياجات املعلمات . -

 ية لتخفيف الوزن.التغذية في مراحل العمر املختلفة والطريقة الصح- 

 هـ1413-1416

 هـ1430/1433 املشاركة الفعالة بعضوية لجنة )سيدات األعمال ( بغرفة األحساء  23

 هـ 17/6/1436 مناقشة كتاب بعنوان )حياة في اإلدارة (للدكتور غازي القصيبي ضمن فعالية نادي القراء  24

  

 

 العضوات املهنية

 

 حساء بمديرية الشؤون الصحية باإلحساءرئيسة لجنة أصدقاء املرض ى باإل  1

 رئيسة لجنة املشاغل النسائية بغرفة اإلحساء . 2

 عضو في جمعية فتاة اإلحساء الخيرية النسائية 3

 عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية )جستن(. 4

 عضو جمعية زهرة لسرطان الثدي باألحساء  5

 لتنظيمي واألنشطة املرتبطة بها بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمععضو  لجنة اعداد الهيكل ا 6

 


