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  للتراث الثقافية النسائية ومديرة العالقات العامة بالمهرجان الوطني الخامس عشر  اللجنة فيعضوة

   م( 2000 -هـ  1420بالحرس الوطني ) والثقافة

  الوطني عشر للتراث والثقافة بالحرس  الوطني الخامسالمهرجان  كتيب خاص بمناسبةإعداد
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  عضو لجنة النشاط الثقافي بمعرض أمانة مدينة الرياض احتفاء بمرور مائة عام على البدء في

-4-12من هـ الموافق 1420-1-19هـ الى 1419-12-25 )منتأسيس المملكة العربية السعودية 

  م.1999-5-6 م الى1999

 ة علوم مقررة اللجنة اإلجتماعية الثقافية اإلعالمية لخدمة الجامعة والمجتمع بكلي

 م وحتى اآلن ( 2014 -هـ  1436األغذية والزراعة في المدينة الجامعية للطالبات ) من 

   المحلية واإلقليميةالجمعيات 
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