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  د. ھتون أجواد عبدهللا الفاسي

 
  السیرة الذاتیة

  )2014 ینایر/ 1435 1ربیع(
 

  سیرة موجزة:  
  

  جامعة الملك سعود، الریاض، حاصلة على الدكتوراه  تاریخ المرأة فيمشاركة في أستاذة

مشرفة وحدة المبادرات التطویریة بعمادة . 2000عام  جامعة مانشستر ببریطانیامن 

تكتب حالیاً في جریدة و 9319اتبة رأي منتظمة منذ عام التطویر في جامعة الملك سعود.  ك

  الریاض.

  باإلضافة إلى تاریخ المرأة وتاریخ الجزیرة العربیة القدیم، ھي مھتمة بقضایا المرأة

وحقوقھا الشرعیة، قضایا اإلصالح المدني، المحافظة على التراث، حق المرأة المعاصرة 

في المشاركة الدینیة. وتعبر عن ھذه االھتمامات في كتاباتھا الصحفیة ومقابالتھا اإلعالمیة 

  المحلیة والدولیة وأبحاثھا العلمیة.

 األنباط" : "المرأة في الجزیرة العربیة قبل اإلسالم: منھا لھا عدة كتب منشورة  Women 

in Pre-Islamic Arabia: Nabataea  وفصول الكتب آخر ما صدر منھا ، 2007عام

 ، إصدار جامعة أوكسفورد،"المرأة السعودیة" في موسوعة أوكسفورد لإلسالم والمرأة

Oxford Encyclopaedia of Women and Islam  وعدد من المقاالت ، 2013عام

االنجلیزیة، وتحت اإلنجاز عدد من المشاریع البحثیة في تاریخ المحكمة باللغتین العربیة و

  المرأة القدیم واإلسالمي والمعاصر.   

 على المستوى النسوي والوطني  ولھا العدید من النشاطات االجتماعیة والثقافیة واإلنسانیة

  .واإلسالمي

  یة، الفرنس تبة "فارسة" من الحكومةعلى وسام "السعفة األكادیمیة" بر 2008عام حصلت

  .2012وعلى وسام االستحقاق الوطني من رئیس جمھوریة فرنسا برتبة فارسة عام 

 علمیة في عدد من ً مثل: الریاض، جدة، عواصم العالم العربیة والغربیة  قدمت أوراقا

 ،(كینغز كولیج، جامعة لندن) المدینة المنورة، الھفوف، القطیف، الدمام، حائل، لندن

، (جامعة موسكو) ، موسكو(جامعة أوكسفورد) ، أكسفوردشستر)(جامعة مان مانشستر
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، ندقیةالب، بافوس (قبرص)، اسطنبول، (بیت الشرق) ، لیون(كولیج دو فرانس) باریس

(جامعة القاھرة، المجلس األعلى  ، القاھرة(الجامعة األردنیة، جامعة مؤتة) فیینا، البتراء

ھد (الجامعة األمریكیة في بیروت، المع یروت، ب(مكتبة اإلسكندریة) ، اإلسكندریةللثقافة)

كلیة ( ، دبي(جامعة الكویت) مسقط، الدوحة، المنامة، الكویت تونس، ، الرباط،األلماني)

 ظبي ، أبو(الجامعة األمریكیة في الشارقة) ، الشارقةدبي الحكومیة، مركز دبي الثقافي)

 (إندونیسیا)، واشنطن دي سي ، كوااللمبور، یوجیاكارتا(جامعة نیویورك في أبوظبي)

-، بالو آلتو، كالیفورنیا (جامعة ستانفورد)، دافیس (جامعة كالیفورنیا(جامعة جورجتاون)

  . ، ھیوستن (جامعة رایس)دافیس)

  

سنوات، وزوجة لألمین العام  سبع، زین الشرف وعمرھا سنوات تسعأم لطفلین، أجواد وعمره 

ستراتیجي في مجلس التعاون الخلیجي، الدكتور عبدالعزیز المساعد لشؤون المفاوضات والحوار اال

  الحمد العویشق.

 


 معلومات شخصیة
 

    1964جدة  تاریخ ومكان المیالد:
  الجنسیة: سعودیة
  11452، الریاض 6710العنوان: ص ب: 

  8050980-11-966+ مكتب:  
    504520388-966+جوال:  

Hatoon@ksu.edu.commail: -E 
  

   http://faculty.ksu.edu.sa/hatoon.alfassi :موقع إلكتروني
  
  

 السجل التعلیمي 
 

  2000  قسم دراسات الشرق األوسط، جامعة مانشستر، تاریخ المرأة القدیمدكتوراه في ،
  بریطانیا.

 1412/1992 (امتیاز) ماجستیر في التاریخ القدیم، جامعة الملك سعود.  
 1984 امتیاز)( )(فصل صیفي في الجامعة األردنیة بقسم اآلثار.  
 1406/1986  ،تبة الشرف امتیاز مع مر(بكالوریوس في التاریخ، جامعة الملك سعود

  ).الثانیة
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 1402/1982  ،امتیاز والمرتبة الثانیة على(الثانویة، مدارس التربیة اإلسالمیة، الریاض 
  ).المنطقة الوسطى والشمالیة والشرقیة للقسم األدبيالمملكة) (

  
  

 المنصب الحالي
 

  قسم التاریخ، جامعة الملك سعود، مشاركة ةأستاذ 
  ،عمادة التطویر، جامعة الملك سعودمشرفة وحدة المبادرات التطویریة  
 (صحیفة الریاض) كاتبة رأي  

 
 السجل الوظیفي

 
 2013.أستاذة مشاركة، تاریخ المرأة 
 2013 مشرفة وحدة المبادرات التطویریة، عمادة التطویر، جامعة الملك سعود 
  2009-2013 قسم التاریخ جامعة الملك سعودةمساعد ةأستاذ ،  
  1993-2009  ،التاریخ، جامعة الملك سعودقسم محاضرة  
 2001-2002 جامعة الملك سعود-مدیرة إدارة الشبكة التلفزیونیة  
 1998 مساعدة أستاذ، قسم دراسات الشرق األوسط، جامعة مانشستر  
 1989-1993/1409-1413  معیدة، قسم التاریخ، جامعة الملك سعود 
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 4

  
  محكمة علمیة وفصول كتب مقاالت .2
  

 
، "النظام األمومي بین النقوش الثاجیة (الحسائیة) والنقوش النبطیة"، في 2013  .1

  .50-35، ص الریاض،28أدوماتو
2. 2013, Saudi Arabia, Oxford Encyclopedia for Women and Islam, 

Oxford University Press. 
 

لة الخلیج مج، "الجزیرة العربیة بین سترابو وبلیني: قراءة في المصادر الكالسیكیة"، 2013 .3
 .94-55: 8، الریاض، للتاریخ واآلثار

  
، ارالخلیج للتاریخ واآلثمجلة ، "ملكات العرب في األلف األول قبل الفترة المعاصرة"، 2012  .4

 . 50-13: 7الریاض، 
  

5.  2012, ‘Kamkam the Nabataean Priestess: Priesthood and Society in 
Ancient Arabia’, Ugarit to Nabataea: Studies in Honor of John F. 
Healey, Gorgias Press, USA. 

 
6. March 2012, ‘Women in Eastern Arabia: Myth & Representation’, 

chapter in, Gulf Women, ed.  Amira Sonbol, by Syracuse University 
Press, pp. 25-47. 

 
موسوعة المملكة العربیة السعودیة، قسم التطور في "منطقة حائل قبل اإلسالم" ، 2012  .7
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1-43 
  

 320-311: 8/2العصور، "الوظائف العسكریة والحكومیة في مملكة األنباط"، 1993 .18
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  Nabataeans entry, in Gazetteer of Arabia:  A Geographical and 
Tribal History of the Arabian Peninsula, ed. Sheila Scoville. Vol . 
 

 Visibility and Power: An Assessment of Nabataean Women’s 
Status, in Proceedings Of Ecosoc Conference (Bts 114) OIB-
Publication Project, Editors: Kropp/Maraqten/Sader, Cambridge 
University Press, 2010. 

 
   Four examples of Saudi Feminism, HAWWA, 2014 

 
  
  مشاریع .4
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   برعایة مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي.تاریخ المرأة المكیةمشروع كتاب عن ، 
 .مشروع كتاب عن تاریخ المرأة السعودیة باالشتراك مع الدكتورة فوزیة أبو خالد 
 .تحدیات المحافظة على آثار الحرمین الشریفین، لمجلة جمعیة اآلثار السعودیة 

 
  
  كتب مراجعات .5
 
 Published in Journal of Semitic Studies, Palestineنشرت في العصور  

Exploration Quarterly  and  
  

 1997. Said, F. al-Said. Die Personennamen in den minäischen 
Inschriften: Eine etymonlogiche und Lexikalische Studie im Bereich 
der semitischen Sprachen (Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur Mainz: Veröffentlichungen der Orientalischen 
Kommission 41). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1995. In Journal 
of Semitic Studies 42: 176-178. 
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 2000. Lozachmeur, H. Présence arabe dans le Croissant fertile 

avant l’Hégire: Actes de la Table ronde internationale (Paris, 13 
novembre 1993). Editions Recherche sur les Civilisations, Paris. 
1995. In Palestine Exploration Quarterly 132: 183-185. 

 2001 ،" 1995، 10/1 العصور. نصیف، عبدهللا، "ھل الحجر لألنباط أم للثمودیین؟ :
  .117-115: 11/1 العصور. في 7-18

 
 
 مقاالت علمیة غیر محكمة .6

 
 2012 ،"تحریر: جین المقدسي، نقدیةالنسویة العربیة: رؤیة ، "ھل ھناك نسویة سعودیة؟ ،

دراسات الوحدة العربیة، الباحثات اللبنانیات، مركز رفیف صیداوي ونھى بیومي، 
 .177-165بیروت، ص 

  2010 ،،"قى بحوث ملت "الخطاب النسوي السعودي ما بین الھویة والخصوصیة الثقافیة
مكة الثقافي األدبي،  ، مطبوعات ناديخطابنا الثقافي قراءة الحاضر واستشراف المستقبل

 226-213مكة المكرمة، 
  2010مقدمة كتاب ، : 

2010, Introduction to: ‘Saudi Arabia and Women in Higher Education 
and Cultural Dialogue: new perspectives’, Annemarie Profanter, 
Stephanie Ryan Cate, Elenamaestri  and Valeria Fiorani Piacentini, Facoltà 
di Scienze Politiche, Educatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario 

dell’Università Cattolica, Crissma Working Paper, N. 18, pp. 17-23. 
 2001, 'Nabataea and her Women', in Journal of the Saudi Arabian 

Natural History Society, vol.4, No.2: 9-21. 
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  جوائز وأوسمة
 
  وسام االستحقاق الوطني برتبة "فارسة" من رئیس الجمھوریة الفرنسي، 2010مایو ،

Chevalier dans l’Ordre Nationale de Merité  
  وسام السعفة األكادیمیة"برتبة "فارسة" من فرنسا.  2008نوفمبر ،Chevalier dans 

l'Ordre des Palmes Académiques من قبل  2009مارس  4. تقلید میدالیة الوسام في
 السفیر الفرنسي برنار بوزانسنو.   

 1985-1405.المیدالیة الذھبیة في السلة والطائرة والطاولة من جامعة الملك سعود ،  
 1984-1404 .المیدالیة الفضیة في السلة والطائرة من جامعة الملك سعود  
 1983-1403ة السلة، الفضیة في الطائرة من جامعة الملك سعود.، المیدالیة الذھبیة في كر  
 
  نح ُقدمتم
 
 2007 منحة للمشاركة في برنامج ،Annual Law and Leadership  th5

Development Program for Muslim Women, July 9 – July 27, 2007 ،
  تنظمھ مؤسسة "كرامة"، واشنطن دي سي.

 2005 منحة بحثیة من ،CNRS فرنسا، لمدة ثالثة شھور، العمل على نشر كتاب حول ،
 المرأة في الجزیرة العربیة القدیمة. 

  1990-92 منحة من الحكومة الفرنسیة لمدة ثالث سنوات لفصول صیفیة لدراسة اللغة ،
 الفرنسیة.

 
 

  داخل الجامعة ُقدمتأوراق  
 

 12  ملتقى مركز ، "تحدیات النشر العلمي في مجال العلوم اإلنسانیة" 2010دیسمبر
لیشة، ع-، مركز البحوث، مركز الدراسات الجامعیة للبناتالبحوث للبحث العلمي والنشر
  جامعة الملك سعود، الریاض.

 2004 ،"جامعة الملك سعود، سمنار قسم التاریخ، "المصطلحات والمنھجیة التاریخیة، 
 ریاض.ال

  2003 ،" "جامعة الملك سعود ،سمنار قسم التاریخ ،لعنات مقابر الحجر، مدائن صالح، 
 .الریاض

 2002 ،"جامعة الملك سعود ،سمنار قسم التاریخ ،" المرأة والسلطة في المجتمع النبطي، 
 .الریاض

 1410 جالوس على جزیرة العرب من  . "مالحظات على حملة القائد الروماني إیلیوس
النشاط الثقافي للدراسات العلیا بقسم التاریخ. (أول خالل جغرافیة سترابو". ضمن 

 جامعة الملك سعود، الریاض. مشاركة)
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  أوراق ُقدمت إلى مؤتمرات علمية
 

 2013"اللقاء العلمي الرابع عشر لجمعیة التاریخ واآلثار ، ، "كیف یُكتب التاریخ نسویاً؟
 ، الدوحة، قطر.الخلیج العربیةبدول 

 
  2013, ‘Saudi Women amid the Arab Awakening: Challenges and 

Opportunities’, at “The Arab Awakening and Gender: Challenges and 
Opportunities for Women”, Kelly Day Endowment on the Status of 
Women and Human Rights in the Middle East at Rice University’s 
Baker Institute, Houston, Texas. 
 

 2012, ‘Guardianship from Babatha’s Archives to Islam’, First 
International Conference On Nabataean Civilization, University of 
Jordan, Mövenpick Hotel, Petra, Jordan. 

 
 2012, ' Social Media in Saudi Arabia, an era of youth social 

representation', 3rd Annual Conference of the Program on Arab Reform 
and Democracy, the Center on Democracy, Development, and the Rule 
of Law, Stanford University, Stanford, USA. 
 

 2012,  المرأة السعودیة والخطاب اإلسالمي Saudi Women and Islamic 
Discourse: Selected Examples of Saudi Feminisms’, at Gender and 
Women’s Studies in the Arab Region conference, American University 
of Sharjah, Sharjah. 
 

 1-4  المكرمة"تحدیات المحافظة على ھویة مكة ، 2011دیسمبر "   “They paved 
paradise، and put up a parking lot: The Challenges of Preserving the 
Identity of Makkah & Madinah”, جلسة: بناء وتفكیك ھویات الخلیج الوطنیة:  
 Constructing and Deconstructing Nationalمتاحف، مالعب وھدم، 
Identity in the Gulf:  Museums, Stadium and Destruction  ،  جمعیة
MESA أمریكا- دراسات الشرق األوسط فندق ماریوت واردمان، واشنطن دي سي.،   

 2011 ،"مؤتمر مجلس التعاون ، "تحدیات المشاركة العامة للمرأة في الخلیج لعربي
 جامعة قطر، الدوحة.الخلیجي في الذكرى الثالثین: مسیرة وحصیلة، 

 2011 "ھل ھناك إصالح اقتصادي للمرأة في السعودیة؟" ، ‘Is there an Economic 
Reform for Saudi Women?’, ورشة العمل الدولیة حول توطین العمالة في دول ،

 International Workshop on Nationalization of مجلس التعاون الخلیجیة، 
the Workforce in the GCC Countries, نیویورك أبوظبي، فندق  ، جامعة

 شیراتون، أبو ظبي.
 2010 ،"المؤتمر الخامس لخریجي جامعة ، "المرأة المكیة في القرن التاسع الھجري

 ، الدوحة، قطر.ھارفارد العرب
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 2010حزب العدالة قمة حقوق المرأة الدولیة، : نظرة قانونیة"، في ، "المرأة السعودیة
 والتنمیة، أنقرة، تركیا.

  2009 ،"مؤتمر ، "خطاب المرأة السعودیة اإلسالمي: أربعة نماذج للنسویات السعودیة
  بروفانس، فرنسا. -أن-إكسالنسویات اإلسالمیة: الحدود والسیاسة، 

 2009رؤیة نقدیة، تجمع الباحثات -، "ھل ھناك نسویة سعودیة؟" مؤتمر النسویة العربیة
 اللبنانیات، الجامعة األمریكیة، بیروت.

 2009 ،"تاریخ الجزیرة العربیة القدیم وإطار مرجعیتھ" ،BRISMES ،ھیوم ھال ،
  مانشستر، بریطانیا. 

 2009،"مساواة، ، "مجموعة الكاتبات السعودیات، آلیة لنشر رسالة المساواة في األسرة  
، منظمة أخوات في االجتماع العالمي بشأن تحقیق العدل والمساواة داخل األسرة المسلمة

 اإلسالم، كوااللمبور، مالیزیا.
 2008       Strengthening Women's Inter-

Religious Dialogue', 
 International Conference “Europe 

and the Arab World – Connecting Partners in Dialogue”, Joint Initiative of 

Austria and the League of Arab States, ,  

 2008“Inter-religious and 

Intercultural Dialogue from Gender Perspectives” 
 

 2008،  'Women in Eastern Arabia: Myth & Representation  ورقة ،
 Retracing Footprints: Writing theضمن ورشة عمل تحضیریة لكتاب : 

History of Gulf Women, .الدوحة، قطر ، 
 2008 المنتدى األول لتوسیع ، "المرأة المسلمة بین الحضور والغیاب"، ورقة نشرت في

، تحت رعایة حرم الرئیس رئیسة مؤسسة حیدر مشاركة المرأة في الحوار بین الثقافات
  علییف الخیریة واألیسسكو والیونسكو،  باكو، أذربیجان.

 2008خطابنالثقافیة"، ندوة ، "الخطاب النسوي السعودي بین الھویة والخصوصیة ا 
 نادي مكة األدبي والثقافي، مكة المكرمة.راءة الحاضر واستشراف المستقبل، قالثقافي 

  2008"(باالنجلیزیة) ، "المرأة السعودیة: مالحظات حول التغیر االجتماعي والتحدیث، 
 Saudi Women: 'Remarks' , الخلیج والتصنیع: ثورة اقتصادیة اجتماعیة، مؤتمر

on Social Change and Modernity in the last three decades', 
Symposium on The Gulf and Industrialization: Socio-economic 

Revolution, Center for Contemporary Arabic Studies  مركز الدراسات
  ، جامعة جورج تاون، واشنطن دي سي.العربیة المعاصرة

 2007 لتقى تعزیز م، "المرأة السعودیة وانتخابات المجلس البلدي"، ورقة مقدمة إلى
لكویتیة، ، شبكة المرأة االمشاركة السیاسیة للمرأة العربیة، التحدیات والخطوات المستقبلیة

  فندق ھولیداي إن، الكویت.
 2007في دول مجلس التعاون الخلیجي"، ورقة مقدمة باالشتراك  ، "مؤشرات الجنوسة

للمرأة بعنوان "التحدیات السیاسیة  الملتقى الخلیجي الثالثمع د. روال دشتي إلى 
 واالجتماعیة للمرأة الخلیجیة"، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة الكویت، الكویت.
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 2007" ،اء العلمي اللقة القدیم"، قدمت في یة جدیدة لتناول منھجیة تاریخ الجزیرة العربیرؤ
 ، المنامة، البحرین.الثامن لجمعیة التاریخ واآلثار بدول مجلس التعاون الخلیجي

 2006 لقاء ال، "النظام األمومي بین الكتابات الحسائیة والكتابات النبطیة"، قدمت إلى
 ، الھفوف.العلمي التاسع، الجمعیة التاریخیة السعودیة

  2005 ي حول المؤتمر الدول، "تقییم لمكانة المرأة في المملكة النبطیة" (باإلنجلیزیة)، في
 An Assessment of Women’s‘ ،اقتصاد ومجتمع الجزیرة العربیة قبل اإلسالم

Status in the Nabataean Kingdom’ presented in the International 
Conference on The Economic and Social History of Pre-Islamic 

Arabia, .نظمھ المعھد األلماني الشرقي ببیروت بالتعاون مع الجامعة األمریكیة ببیروت 
 2004 ،"لقاء التاریخ ، "صورة المرأة في مجتمع مكة المكرمة في القرن التاسع الھجري

 .، الدوحة، جمعیة التاریخ واآلثار بدول مجلس التعاون الخلیجي، اللقاء الخامسواآلثار
 12-14  مؤتمر قضایا ، "رؤیة في مشروع المرأة السعودیة اإلصالحي"، 2004مارس

 ، مكتبة اإلسكندریة، اإلسكندریة.اإلصالح العربي: الرؤیة والتنفیذ
   

  May 2003, "War and Peace in the Eyes of Iraqi and Palestinian Women 
and Children", in Women’s Role in Building a Culture of Peace, The 
Seventh Women’s Conference for Peace in the Middle East, Sponsored 
by Women’s Federation for World Peace-Japan. Paphos, Cyprus.  

  مؤتمر المرأة العربیة واإلبداع. "كیف تكتب المرأة العربیة تاریخھا؟". 2002أكتوبر. 
 قاھرة. المجلس األعلى للثقافة، ال

  ومضات في تاریخ وحضارة العال ومدائن صالح ". 2002، یونیو 1423ربیع الثاني
 . المدینة المنورة.مھرجان المدینة المنورة الخامس. "(ددان والحجر)

  الملتقى العلمي الثالث. "مدائن صالح-الحضانة ونظام االنتساب في الحجر".  2001أبریل 
 . مسقط.التعاون الخلیجي لجمعیة التاریخ واآلثار لدول مجلس

 March 2001. "Women and Power in Ancient Arabia". The Saudi 
Women British Alumni Meeting. Riyadh. 

 Oct. 2000. "In The Land of the Nabataeans". The Saudi Arabian 
National History Society. Jeddah. 

 Feb. 2000. "The Nabataean woman between the sacred and the 
public". King’s College, Univ. of London. London. 

  البتراءالمؤتمر الدولي للدراسات النبطیة. . "ملكات األنباط"، 1999یونیو  
 May 1999. "Women Status in Ancient Arabia". Postgraduate 

Seminar. Middle Eastern Studies Dept. Univ. of Manchester. 
Manchester. 

  ستر، مانشالجمعیة العربیة بجامعة مانشستر. "المرأة العربیة قبل اإلسالم". 1998أبریل 
 Feb. 1999. 'Nabataean Women' (متحدثة الشھر): Society for Arabian 

Studies. London. 
 July 1998. "The Curses in the Funerary Inscriptions of Hegra". 

Seminar for Arabian Studies. London 
 June 1998. "The Prohibitions in the Nabataean Inscriptions of 

Hegra". The International Conference for Social Studies, Univ. of 
Moscow for Humanities. Moscow. 
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 Feb 1998. "Women in Ancient Arabia". St. Antony’s College, Univ. 
of Oxford. Seminar: Arab Women by Arab Women. Oxford. 

 Nov 1997. "Arabian Women and Myth". Manchester’s Women 
History Group. Manchester. 

 March 1997. "La femme en Arabie, passé et present", UNESCO, for 
the occasion of the international woman day. Paris 

 July 1996. "The Taymanite Tombs in Hegra (Mada’in Salih)". 
Seminar for Arabian Studies. London. 

  المؤتمر العلمي الطالبي الرابع في  ،"المرأة في الجزیرة العربیة القدیمة". 1996مایو
 لندن.التحاد الطلبة الكویتي في بریطانیا وإیرلندا. 

 30  في  "تاریخ وآثار مدائن صالح واألنباط "عامة عن، إلقاء محاضرة 1994أبریل
السفارة الفرنسیة بالریاض ضمن معرض فني لصور  مدائن صالح، خاص بالفنان روالن 

 .بوفر
 1993  لزوجات السفراء  "تاریخ وآثار الجزیرة العربیة القدیمة"إلقاء محاضرة حول

  .المعتمدین بالسعودیة
 1412  ."لى سكان شمال غرب الجزیرة العربیة في الفترة من العناصر السكانیة الوافدة ع

ي الثالث اللقاء العلم. في "منتصف القرن السادس قبل المیالد وحتى القرن الثاني المیالدي
  الریاض. (أول مشاركة نسائیة في اللقاء) للجمعیة التاریخیة السعودیة.

 

  خدمة التخصص
 

كاديمية   المشاركة ا
 

 2006 اط ، الربالمؤتمر المدني الثاني الموازي للقمة العربیة المرأة،، تعقیب على ورقة
 (ومشاركة في لجنة التوصیات)

 2005 نظمتھ منظمة منتدى المرأة واأللفیة، ، إدارة ورشة عمل حول "المرأة واإلعالم" في
 األمم المتحدة للبرامج اإلنمائیة في الریاض. (ورئاسة جلسة المرأة والتنمیة).

 2005 على أوراق جلسة "الجندر: ھل التمییز بین الجنسین مرتبط بالعنف، ھل ، التعلیق
نظم  ،العنف والمجتمع المدنيللمجموعات النسائیة دور في رفع رایة السالم؟" في مؤتمر 

بالتعاون بین مركز دراسات العولمة في كلیة لندن لالقتصاد في جامعة لندن، ومركز 
  القتصاد والسیاسة في جامعة القاھرة، القاھرة.األبحاث السیاسیة والدراسات في كلیة ا

 
 

  خدمة القسم/الجامعة
 

  سة نادي الكتاب في كلیة اآلداب، علیشة   عام  1430-1427مؤّسِ
 1429 -1428 رئیسة لجنة الجودة والتطویر، قسم التاریخ  
 31-143 عضوة لجنة الخطة اإلستراتیجیة لكلیة اآلداب  
  ممثلة قسم التاریخ في لجنة كلیة اآلداب للدراسة الذاتیة على  برنامج الھیئة األمریكیة

 للتعلیم الحر.
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  لمعاییر الھیئة الوطنیة لالعتماد األكادیمي للمعاییر ً رئیسة فریق الدراسة الذاتیة تبعا
 الخامس إلى التاسع.

 
 

  عضوية الجمعيات العلمية
 

 2013 القاھرة.-مبوركوااللالمي لمنظمة مساواة، عضوة المجلس االستشاري الع 
 11  عضوة منتخبة في مجلس إدارة الجمعیة   2012ینایر – 18/6/1430 -2009یونیو

 السعودیة اآلثاریة.
 الجمعیة السعودیة اآلثاریة 
 إتحاد المؤرخین العرب 
 جمعیة التاریخ واآلثار الخلیجیة 
 ) جمعیة دراسات الشرق األوسطMESA( 
  إدارة مجلة "عضوة في مجلس Khadija’   

2013 
 

2013 
 2010AWTT

  

 

اف والتحكيم  ا
  
 

  وظائف أخرى
 2009-2011 ، (خاصة بالجمعیة السعودیة لآلثار) رئیسة تحریر نشرة كندة 
 2009  (خاصة بالجمعیة السعودیة لآلثار) رئیسة لجنة المعرض الفني اآلثاري 
 2009- الفریق المحوري لخریجي الجامعات البریطانیة  عضوةCore Group British 

Alumni 
 2005 عضوة الفریق المكلف بكتابة "تقریر التنمیة البشري األول لدول مجلس التعاون ،

  الخلیجي" 
 2004-  عضوة لجنة متابعة أنشطة وآلیات تنفیذ وثیقة اإلسكندریة 
 1997-2000  ،آشبورن ھال تیوتور، سكن جامعي للطالباتAshburne Hall جامعة ،

  مانشستر
 1997-1999 ممثلة لطلبة الدراسات العلیا، قسم دراسات الشرق األوسط، جامعة مانشستر  
 1998 ممثلة طلبة الدراسات العلیا، كلیة اآلداب، جامعة مانشستر  
 1996 سة جمعیة الطلبة العرب بجامعة مانشستر، السكرتیرة الثقافیة   مؤّسِ
 1992-1994 أیام نسائیة -إلشراف على متحف كلیة اآلداب بجامعة الملك سعودا  
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  العمل االجتماعي 

 
  التواصل

 

 2013IAG
 

 2012للحوار  ، المشاركة في تقییم مسیرة الحوار الوطني، مركز الملك عبدالعزیز
  الوطني، الریاض.

  2011 رئاسة لجنة المعرض الفني اآلثاري "اآلثار في عیون الفن"، الجمعیة السعودیة ،
  للدراسات األثریة، الریاض، مركز الملك فھد.

 2010 المشاركة في جلسة النخبة االستشاریة لمجلس أمناء المجموعة السعودیة لألبحاث ،
العشرین تقریباً (الشرق األوسط، سیدتي، آراب نیوز إلخ)، مقر  والنشر لتقییم  مطبوعاتھم

  المجموعة، الریاض.
 2010مشاركة في الملتقى الثالث لملتقى المبدعات العربیات، الدوحة، قطر  ،. 
 2010 المشاركة في ورشة عمل حول "إصالح التعلیم: التعلیم في دول الخلیج وتجربة ،

التعلیم األمریكیة"، برعایة كل من مؤسسة الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة 
   ومركز الدراسات العربیة في جامعة جورجتاون، الریاض.

 2010في دول مجلس التعاون  ، رئاسة جلسة والمشاركة في ندوة "المرأة والتنمیة
 الخلیجي"، األمانة العامة لمجلس التعاون، الریاض.

 2010 ، ُاألسباب والحلول"، قسم االجتماع،  –ناقِشة في ورشة "الطالق قبل الدخول م
  جامعة قطر، الدوحة.  

 2009.مشاركة في الحوار الوطني حول الخطاب الثقافي السعودي، الھفوف، األحساء ،  
 2009نة الملك عبدهللا االقتصادیة برابغ بدعوة من الھیئة العامة لالستثمار ، زیارة مدی

)SAGIA.وتحت رعایة سمو األمیرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزیز ( 
  2009- .المشاركة في إطالق حركة مساواة في األسرة المسلمة، كوااللمبور، مالیزیا 
 2009میر نایف للتربیة الوطنیة، ، المشاركة في ورشة عمل خاصة بخطة عمل كرسي األ

 جامعة اإلمام، جمعیة النھضة النسائیة.
 2008 إدارة جلسة في حفل افتتاح حملة حمایة األطفال من االستغالل تحت شعار "نعم ،

 للحمایة ال لإلستغالل"، ھیئة حقوق اإلنسان، الفرع النسوي، قاعة الحمرا، الریاض.
 2008إلستراتیجیة.، إدارة مجموعة، مشروع خطة الجامعة ا 
 2008.المشاركة في منتدى تحالف الحضارات، محور القیادات الدینیة، مدرید، أسبانیا ، 
 2007 ،"المشاركة في تأسیس حركة "مساواة في قوانین األسرة في العالم اإلسالمي ،

 مالیزیا، القاھرة.-منظمة أخوات اإلسالم
 2007فت بمدینة جدة، خصص لموضوع، ، المشاركة في فعالیات یوم المھنة السادس بكلیة ع

"Leading from within: Finding Self...Leading Others:أھمیة  "، حول
 العالقة بین اكتشاف الذات وتفعیل ذلك بالقیادة المتمیزة في المجتمع.

 2006 المشاركة في جلسة تقویمیة لنظام الجمعیات والمجتمع المدني في مجلس الشورى ،
 السعودي، مجلس الشورى.

 2006 .ًرئاسة جلسة في مؤتمر اإلعاقة السمعیة، جلسة اإلعالم والمعوقین سمعیا 
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 2006 تقدیم محاضرة حول "الثقافة والنمطیة" لطلبة برنامج ،AFS  ،للتبادل الثقافي
 الریاض.

 2006.المشاركة في ورشة عمل حول مشروع آفاق، بدعوة من مؤسسة الرواد ، 
  2006 لوزیر التربیة والتعلیم مع الكتاب والكاتبات.، المشاركة في لقاء مفتوح 
   2005 مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الخامس "نحن واآلخر"، لقاءات الیوم الواحد ،

 التحضیریة، الریاض.
 2003 عضوة اللجنة النسائیة لمنتدى الریاض االقتصادي (تنظیم ورشة العمل النسائیة ،

نظمة واإلجراءات، رئیسة الجلسة النسائیة ، محور األ2003التحضیریة للمنتدى مارس 
 في محور األنظمة)

 2002-2003  18-17، عضوة اللجنة النسائیة للتراث، الجنادریة 
 2001  ،المشاركة في ورشة عمل الھیئة العلیا للسیاحة، الرؤیة والمھمةvision and 

mission    
 1413-1414 اض السعودي في الری تراثیة للمجتمع النسائي غیر-تنظیم لقاءات ثقافیة

للتعریف بالمرأة السعودیة. تم تنظیم لقاءات لكل من الجالیات: الفرنسیة، األمریكیة، 
 .البریطانیة، األلمانیة، النمساویة، السویسریة، الھولندیة واالسكندینافیة

 
ات العامة   المحا

 
 2013 ،"دبي.ندوة دبي للثقافة والعلوم، ، "األدوار الجدیدة للمرأة السعودیة 

 2012, 'Saudi Women in Arab Spring Perspective', UCDavis Middle 
Eastern Seminar, University of California-Davis, USA. 

  2012 ،"الریاض.الملتقى األحدي، ، "المرأة السعودیة: قراءة في الحراك من الداخل 
 2011مع السعودي: وجھة نظر نسویة"، مھرجان الجنادریة، ، " التحدیات الثقافیة للمجت

 النشاط الثقافي، الحرس الوطني، فندق ماریوت، الریاض.
 2010 تنظیم اتحاد طالبات 3السعودیة ، "تاریخ المرأة في الجزیرة العربیة"، مؤتمر ،

 كلیة دار الحكمة، دار الحكمة، جدة.
 2009 ،"منتدى المرأة ، "المعوقات التشریعیة لمشاركة المرأة السعودیة االقتصادیة

 ، غرفة الدمام، الدمام.2009االقتصادي 
 2009،"المرأة في السعودیة، نظرة شمولیة" ،  Women in Saudi Arabia: An 

Overview,  .لصالح برنامج: الخلیج في العمق، مركز أبحاث الخلیج، دبي، اإلمارات   
  2009 ورقة حول العنف ضد المرأة في اإلعالم، ھیئة حقوق اإلنسان، الخبر، المنطقة ،

  الشرقیة.
 2009 ،ضیفة الشرف اإلعالمیة، على لقاء سیدات األعمال السنوي، الھفوف، األحساء ،

 وتقدیم كلمة حول تجربتي اإلعالمیة.
 2009المنتدىمة لجمعیة إلى أین؟، محاضرة عا-، مشروع المرأة السعودیة اإلصالحي 

  (ثقافیة اجتماعیة)، المنامة، البحرین.
 2009 ،"البرنامج الثقافي على ھامش معرض ، "المرأة والتألیف بین الماضي والحاضر

 ، الریاض.الریاض الدولي للكتاب
 2008 المرأة في الجزیرة العربیة قبل اإلسالم، عرض كتاب"، محاضرة ضمن "سلسلة" ،

  "، كلیة دبي لإلدارة الحكومیة/ھارفارد، دبي.سمنار النوع االجتماعي
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 2007 ،"الملتقى محور قضایا المرأة السعودیة، ، "الوصایة وأھلیة المرأة السعودیة
  األحدي، الریاض

 2007.النمطیة بین نحن واآلخر"، نادي حائل األدبي، القسم النسائي، حائل" ،  
 2006 الملتقى األحدي ،المدنيضایا المجتمع ما ھیة المجتمع المدني، ضمن محور ق ،

 الریاض
 2005 المحافظة على حقوق المستھلك في المملكة العربیة السعودیة"، ضمن محور" ،

 الریاض.الملتقى األحدي، ، في لقاء  قضایا المجلس البلدي
 2005 مكانة المرأة لدى األنباط في الجزیرة العربیة القدیمة (القرن األول ق.م ،–

 "، لیون، فرنسا. بیت المشرقمحاضرة عامة ألقیت في " القرن األول المیالدي)،
  2005" معھد الدراسات ، "مكانة المرأة لدى األنباط"، محاضرة عامة ألقیت في

 "، باریس، فرنسا.Collège de Franceالسامیة في الكولیج دو فرانس
 2005" معرض ، " تطور علم الخرائط والمساھمة اإلسالمیة"، في ندوة على ھامش

میة ، أكادییرة العربیة في الخرائط األوروبیة القدیمة للدكتور خالد العنقري"الجز
 الفیصل العالمیة، الریاض.

 
 2004" عبر "إثنینیة النعیم الثقافیة باألحساء، "رؤیة في كتابة المرأة للتاریخ"، في) ،

 الھاتف)، الھفوف.
 2004 تكاملیة بین اإلعالم رؤیة "، "كیف نرتقي بالمتحف لیخدم المجتمع"، في ندوة

  ."، المتحف الوطني، الریاضوالمتحف الوطني لتعزیز الروح الوطنیة في نفوس الناشئة
 1425 ، المزاد الفني اإلسالمي "كیف نحافظ على تراثنا؟"، محاضرة عامة بمناسبة"

 ، جدة.لجمعیة األطفال المعوقین"
  1425 المزاد الفني بمناسبة  ، " كیف نحافظ على تراثنا؟"، محاضرة عامة2004/مایو"

 ، الریاض.اإلسالمي لجمعیة األطفال المعوقین"
 2004 ،"الریاض.الملتقى األحدي، "مراجعة لـ"مدونة األسرة" المغربیة ، 
 2003 ،  بعد منتدى ال"األھمیة اإلنسانیة واالقتصادیة للفحص الجیني قبل الزواج"، في

فى الملك ، مستشفي المجتمع السعودياألخالقي النعكاسات التشخیص الجیني على الفتاة 
 فیصل التخصصي، الریاض.

 2003 ،  ،"ًالریاض.الملتقى األحدي"تفعیل ِسیَر النساء، مكة المكرمة نموذجا ، 
 

 
  استشارات ومبادرات

 
 2006- .سة "مجموعة الكاتبات السعودیات" اإللكترونیة  مؤّسِ
 1994/1414-    "الثقافي النسائي ، الریاض. المؤّسسة التنفیذیة لـ"الملتقى األحدي 
 2006- 2011 .عضوة اللجنة االستشاریة إلصدارات نادي مكة المكرمة األدبي 
 2010 ،2011.عضوة اللجنة االستشاریة العلیا لمھرجان الجنادریة الوطني ، 
 

ت   حم
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 2010      
 

 2009 

 20062006 
 ، تنظیم حملة لمشاركة المرأة السعودیة في االنتخابات البلدیة.2004أكتوبر -یویون

  من خالل  ، قیادة حملة لالستنكار على الدول المساندة للحرب على العراق2003مارس
 .حملة رسائل إلكترونیة للدول المساندة وأخرى مثنیة للدول المعارضة

 
  أعمال خيرية

 
 2002جمع تبرعات للمؤسسات الفلسطینیة الخیریة بنیارة، تنظیم حفل عشاء خیري ل، 

   الریاض.
 2001- 2003 الجمعیة السعودیة الخیریة للتربیة ،اللجنة اإلعالمیة لمھرجان الطفل رئیسة 

 .، الریاض، دسكاوالتأھیل
 2000  وجزئیاً في الثاني 1413المشاركة في مؤتمر اإلعاقة األول عام 
 1999  لمین األلبان في كوسوفا، مانشسترتبرعات للمستنظیم حفل خیري لجمع.    
 1994  جمعیة األطفال المعاقینتنظیم معرض األعمال الیدویة لصالح. 

  
 

  عضوية الجمعيات الخيرية
 

 2002 عضوة اللجنة النسائیة لجمعیة االتصال واإلعالم السعودیة، الریاض ، 
 1414  المعاقینعضوة لجنة األنشطة النسائیة في جمعیة األطفال  
 2001- .جمعیة دسكا ألطفال الداون سندروم 
 إنسان، الجمعیة السعودیة لألیتام 
  .مودة، الجمعیة السعودیة للطالق 
 .الجمعیة السعودیة للزھایمر 

.  

  
م ع   ا

 
  مشاركات إعالمیة في اإلذاعة والتلفزیون ووكاالت اإلعالم والبرامج الوثائقیة

والعربیة واألجنبیة في مواضیع تخص المرأة السعودیة  والصحافة  المحلیة
 وإنجازاتھا، التاریخ، اآلثار الخ. بما فیھا: 
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CNN, BBC, FR2, FR3, Canal+, M6, VPRO (Dutch), CBC, CNN Turk, 
CBS, PBS, ERT (Greek), Bridge TV,  RTL,  LBC, MBC,    
 

العربیة،  اإلخباریة، ,لثقافیة، أوربت: الیوم، الصفوةالسعودیة األولى، السعودیة الثانیة، ا
  االقتصادیة، تلفزیون البي بي سي وغیرھا

  
  
 

 New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Christian 
Science Monitor, Le Monde, Le Monde Diplomatique, Liberation, Le 
Figaro, Le Point, The Guardian, Financial Times, The Economist, Der 
Spiegel, Arabian Business, The National, Ashahi Shimbun of Japan, il 
manifesto, el Periodico, Corriere della Sera, Afternposten (Norwegian), 
Times, Vogue, al-Ahram International, al-Ahram Hebdo. 
 

عكاظ، الریاض، الندوة، الیوم، الجزیرة، البالد، الوطن، لھا، سیدتي، الشرق األوسط، الحیاة، 
 ، كل األسرة، وغیرھا.حواء، كل الناس، رؤى، ھي

 
  

Reuters, AFP, AP, وغیرھا 
  

BBC, MBC FM, Panorama, Radio de France, France Inter, npr,   
 
صوت العرب، مونت كارلو، صوت ألمانیا، إذاعة البي بي سي، اإلذاعة السعودیة العربیة 

  واإلنجلیزیة والفرنسیة من الریاض وجدة، وغیرھا. 
  

  والعدید من دور إنتاج البرامج الوثائقیة
  

  
  
 

اض، بدءاً بمجلة الشرق والوطن العربي، وصحف المدینة، والری 1993كاتبة رأي أسبوعیة منذ 
  والوطن والشرق األوسط واالقتصادیة وآراب نیوز والشرق القطریة والریاض ثانیة.   

   
المواضیع االجتماعیة، االقتصادیة، التربویة، السیاسیة، مع تركیز على قضایا  كتابتھاتتناول 
  المرأة.

 
  

  مختارة دورات قصيرة
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 13-15/6/1430، جامعة الملك سعود،  ، عمادة تطویر المھارات،التخطیط االستراتیجي
 الریاض

 13-14/6/1430 ،Stream Author  ،  المركز الوطني للتعلیم اإللكتروني والتعلیم عن
  بعد، وزارة التعلیم العالي، الریاض

 30/5-1/6/2009 ،تصمیم درس تفاعليRaptivity   المركز الوطني للتعلیم اإللكتروني ،
  اضوالتعلیم عن بعد، وزارة التعلیم العالي، الری

 23-27/5/2009 ،مركز تطویر المھارات، كلیة استخدام وسائل التقنیة في التعلیم ،
  اآلداب، جامعة الملك سعود، الریاض

 24-27/5/1430المركز الوطني للتعلیم اإللكتروني والتعلیم ، التصمیم التعلیمي المنظم ،
  عن بعد، وزارة التعلیم العالي، الریاض

 16-17/4/1430 المركز الوطني للتعلیم اإللكتروني والتعلیم عن جسور، تطبیق نظام ،
  بعد، وزارة التعلیم العالي، الریاض

 1421 ،الھیئة الوطنیة لحمایة الحیاة الفطریة، الریاض. التوعیة البیئیة ،  
 Practical Presentations, Manchester Univ., 1998 
 Negotiation Skills, Manchester Univ. 1998 
 Rapid Reading, Manchester Univ. 1998 
 The Use of New Technology in Teaching, Manchester Univ., 1997 
 Personal Tutoring, Manchester Univ., 1997 
 Introduction to Video Editing, Manchester Univ., 1997 
 The Power of Influence, Manchester Univ., 1997 
 Time Management, Manchester Univ., 1996 
 Facing the Media interview, Manchester Univ., 1996 
 Word for Windows, Intermediate text formatting, Manchester Univ., 

1996 
 Design and Print, Manchester Univ., 1996 
 Effective Writing, Manchester Univ. 1996 
 Effective use of the voice, Large Theatre Techniques I, II, 

Manchester Univ., 1996. 
 Teaching and Training Styles, Manchester Univ., June1995.  

  ،1412التصویر الفوتوغرافي، أطلس للتنمیة والتطویر، الریاض  
  1407البرمجة بلغة البیسك، كلیة علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الملك سعود 

 
  

    

     لغاتال
  

  العربیة: اللغة األم.
  اإلنجلیزیة: بطالقة.

   متوسطالفرنسیة:  
  : جید.واأللمانیة
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اللغة العبریة، اآلرامیة، النبطیة، العربیة الجنوبیة (المسند)، السبئیة، اللحیانیة،  قراءة لغات قدیمة:
 .والصفویة)، السریانیة، األكادیة، الیونانیة والالتینیة كتابات البادیة (الثمودیة

  
  
  

هتمامات   ا
 

مھتمة بقضایا المرأة المعاصرة أنا  وتاریخ الجزیرة العربیة القدیم، باإلضافة إلى تاریخ المرأة

وحقوقھا الشرعیة، قضایا اإلصالح المدني، المحافظة على التراث، حق المرأة في المشاركة 

ة عالمیة المحلیة والدولیاإل يالصحفیة ومقابالت يعن ھذه االھتمامات في كتابات وأعبرالدینیة. 

  العلمیة. يوأبحاث

 
 

 
 


