
 حسن بن سعد بن سعيد تبن الناد. 
 

 00966505640659الجوال:                                                                          11476الرمز البريدي    25614ص. ب. 

 lana@ksu.edu.sa: اإليميل                                                                          المملكة العربية السعودية، الرياض       

1 
 

 
 ملخص
جال الخبرة اإلدارية في مو والفقر،  والطفولة في مجال التنمية االجتماعية مع التخصص الدقيق في مجال المرأة  الخبرة       

القيادة وبناء فرق العمل وتطوير األعمال والتخطيط االستراتيجي ووضع الخطط واإلشراف على تنفيذها. باإلضافة إلى الخبرة 
ني عاماً كانت مزيجاً من العمل المه 15العملية والمهنية في مجال اإلرشاد واالستشارات األسرية واالجتماعية لفترة تمتد ألكثر من 

اإلرشادي والعمل التطوعي الميداني مما ساهم في مالمسة واقع االحتياجات المجتمعية والمهنية، تم خاللها تطبيق أفضل 
 الممارسات المهنية. يدعم ذلك الخبرة العلمية العميقة في تخصص الخدمة االجتماعية والبحث العلمي والدراسات اإلنسانية. 

 
 الخبرات الوظيفية: 

 م. 2017هـ/1438المرأة في مجلس شؤون األسرة، منذ عام  رئيسة لجنة 
  هـ.1439-38مشرفة على مركز اإلرشاد االجتماعي والنفسي للطالبات بجامعة الملك سعود، بداية من العام األكاديمي 
  هـ.1438-37مساعدة وكيل وحدة الدراسات العليا بكلية اآلداب، بداية من الفصل الثاني للعام األكاديمي 
  ه.26/3/1436هـ وحتى 1433/ 12/11وكيلة لقسم الدراسات االجتماعية جامعة الملك سعود، بداية من تاريخ 
  مســاعدة وكيل شــؤون الطالب والطالبات لبرنامش الشــراكة الطالبية بجامعة الملك ســعود أقســام العلوم اإلنســانية للطالبات منذ

 هـ.1436هـ إلى عام 1432تأسيس البرنامش عام 
 هـ لمدة عام.1431وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للشراكة الطالبية عام  مساعدة 
  .أستاذ مشارك بقسم الدراسات االجتماعية بجامعة الملك سعود 
  ه.1435هـ وحتى 1429ممثلة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بقسم الدراسات االجتماعية، جامعة الملك سعود منذ عام 
  هـ.1429اجتماعية وأسرية في مجال الطفولة والشباب في مركز آسيا، منذ بداية عام مستشارة 
  ـــــــــ وحتى 25/2/1422أخصائية اجتماعية إكلينيكية، بالمركز الخيري لإلرشاد االجتماعي واالستشارات األسرية، منذ تاريخ هـ

 هـ.29/4/1425
 

 المؤهالت العلمية: 

  هـ، جامعة الملك سعود. 1428في مجال السياسة والتخطيط االجتماعي، عام دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية 
  هـ، من جامعة الملك سعود بالرياض، بتقدير عام ممتاز.1424ماجستير في تخصص الخدمة االجتماعية، عام 
 ة، عربية الســعوديبكالوريوس اآلداب، قســم الدراســات االجتماعية ةخدمة اجتماعيةا، جامعة الملك ســعود، الرياض، الممل ة ال

 هـ، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.1417عام 
  مدربة معتمدة في اإلرشـــــــــاد االجتماعي، من قزبل المركز الخيري لإلرشـــــــــاد االجتماعي واالســـــــــتشـــــــــارات األســـــــــرية، منذ تاريخ

 م.26/6/2005هـ الموافق 19/5/1426
 م.2007/ 11/12مجال التدريب والتطوير، منذ تاريخ  مدربة معتمدة من قزبل األكاديمية البريطانية للتطوير المهني، في 
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 العضويات واللجان: 

 هـ.8/11/1438ا بتاريخ 671عضو مجلس شؤون األسرة، بقرار صادر من مجلس الوزراء رقم ة 
 م2019عام  ،ة أ وث االجتماعية ودراسات المر دة في البحبحاث الواعاأل دارة مركزإمجلس ضو ع. 
 م2019طفال واليافعين األة و أ ية لصحة المر للجنة الوطناضو ع. 
 م.2013/ 1433لجمعية السعودية للعمل التطوعي ةت اتفا عام ا دارةإوعضو مجلس  عضو مؤسس 
  م.2016/ 1437لرعاية أطفال مرضى السرطان، عام عضو اللجنة االجتماعية بجمعية سند الخيرية 
  2018/2019 اتيجية الوطنية للمرأة السعوديةرئيسة الفريق البحثي لمشروع االستر. 
  ا  لدراسة تنظيم هيئة التخصصات االجتماعية.16الفني رقم ةعضو الفريق 
  .عضو لجنة مشروع التنمية األسرية بجامعة الملك سعود 
  م. 2018عضو اللجنة العلمية لمؤتمر المرأة والتنمية بجامعة الملك سعود. عام 
  هـ1419عضوه عاملة بجمعية النهضة النسائية الخيرية ةلجنة الخدمات االجتماعيةا، منذ عام. 
  م، وحتى الوقت الحالي.2008االجتماعية، منذ عام عضوه عاملة بجمعية الدراسات 
  .رئيسة لجنة اإلشراف والتنظيم لبرامش مشروع ةتنمية األسرةا بجامعة الملك سعود ةالشراكة المجتمعيةا 
 .رئيسة لجنة االعتماد األكاديمي للهيئة األمريكية للتعلم الحر بقسم الدراسات االجتماعية 
 ألكاديمي قسم الدراسات االجتماعية، جامعة الملك سعود.ممثلة لجنة الجودة واالعتماد ا 
 2013 لىإ 2009فترة بين لل نسانية عليشة، جامعة الملك سعودمشرفة على برنامش الشراكة الطالبية بمركز الدراسات اإل 
  ولمدة عام. 2008عضو لجنة التأديب على مستوى مركز الدراسات اإلنسانية للبنات جامعة الملك سعود عام 
  الدراسات االجتماعية، جامعة الملك سعود.عضو لجنة التسجيل قسم 
 .عضو لجنة التدريب الميداني بقسم الدراسات االجتماعية، جامعة الملك سعود 
 

 النشر العلمي:

  بحث بعنوان ةجدوى تطبيق معايير االعتماد األكاديمي األمريكية لتعليم الخدمة االجتماعية في الممل ة العربية السعوديةا مجلة
 م. 2018عام  شؤون اجتماعية

  بحث بعنوان ةدور اإلعالم الجديد في تمكين المرأة السعودية من أداء أدوارها التنموية. دراسة بينية لتخصصي اإلعالم والخدمة
 م.2017مجلة الخدمة االجتماعية/ الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين  58االجتماعيةا. منشور في العدد 

 االجتماعية وموقف الخدمة االجتماعية منهاا بحث منشور في مجلة اجتماعية، الجمعية السعودية  بحث بعنوان ةريادة األعمال
 م.2014لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية عام 
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  بحث بعنوان ةالممارسة المبنية على البراهين في الخدمة االجتماعية ومدى استعداد أعضاء هيئة التدريس لتبني هذا االتجاها

ية مطبقة على أعضاء هيئة تدريس تخصص الخدمة االجتماعية في الجامعات الحكومية بمدينة الرياضا منشور دراسة ميدان
 م.2014، عام 122في مجلة شؤون اجتماعية، الشارقة، العدد 

  ألسري ابحث مشترك بعنوان ةاالحتياجات التدريبية لممارسي اإلرشاد األسريا. دراسة وصفية مطبقة على مراكز اإلرشاد
 .2014، 52بالرياض. مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، جامعة حلوان في العدد 

  بحث مشترك بعنوان ةدور المرشد األسري في التعامل مع حاالت الخيانة الزوجية. دراسة وصفية مطبقة على مراكز اإلرشاد
 .2014، 37ة والعلوم اإلنسانية، جامعة حلوان في العدد األسري بالرياضا. مجلة دراسات في الخدمة االجتماعي

 للمسؤولية االجتماعية لضمان جودة برامش خدمة المجتمع في  26000بحث بعنوان ةتصور إلجراءات تطبيق مواصفة االيزو
، IACQA'2013العالي التعليم جودة لضمان الثالث الدولي العربي ضمن أوراق عمل المؤتمر منشورجامعة الملك سعودا، 

 .527م. كتاب المؤتمر الجزء األول ص 2013/ 4/ 4ـ  2جامعة الزيتونة ــ األردن، خالل الفترة 
  بحث بعنوان ةاتجاهات المرأة نحو التطرف الف ري في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافيةا بدعم من كرسي األمير نايف

 .2012إبريب الجزء الثاني، لألمن الف ري. نشر في مجلة كلية التربية جامعة بني سويف.عدد 
  بحث بعنوان ةمدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية بأساليب التوعية من التحرش الجنسيا دراسة ميدانية مطبقة على

أمهات أطفال المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض. مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، جامعة حلوان، في العدد 
 .2012، إبريل 32

  بحث  مشترك منشور بعنوان ةواقع السياسات االجتماعية للمرأة السعودية دراسة وصفية تحليلية لخطط التنمية السابعة والثامنة
 .2012، إبريل 32والتاسعةا. مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، جامعة حلوان، في العدد 

 طفال، سمات  وخصائص  وعالقت  بتطبيق اتفايية حقوق الطفل بالممل ة العربية السعودية".رسالة الدكتوراه: "فقر األ 
 ."رسالة الماجستير: بعنوان "مدى االتساق بين أساليب الممارسة المهنية لألخصائيات االجتماعيات في المجال المدرسي 

 
 : المشاركات المحلية والدولية

  اجتماع الخبراء لمناقشة التقرير اإلقليمي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل تمثيل الممل ة العربية السعودية في
 .2019سبتمبر  26-25بيجين في المنطقة العربية بعد خمسة وعشرون عامًا. والمنعقد في بيروت 

  المي التابع في السياق اإلس تمثيل الممل ة العربية السعودية في االجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي حول تمكين المرأة
 . 2019يونيو  17لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمنعقد في القاهرة 
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  اجتماع مجموعة العمل إلعداد األنظمة الداخلية لمنظمة المرأة الصادر عن الدورة السابعة تمثيل الممل ة العربية السعودية في

 .2019يونيو  16ي القاهرة بتاريخ للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي. والمنعقد ف
 في ورشة العمل اإلقليمية حول المبادئ التوجيهية إلعداد االستعراضات الوطنية المتعلقة بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل  المشاركة

 م. 2019 -يناير 16-15عامًا. بيروت، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي دول آسيا ةاالسكواا 25بيجين بعد 
 لجنة وضع المرأة  63مشارك في الدورة عضو وفد الممل ة في األمم المتحدة ال"CSW مارس  22-11" نيويورك، للفترة بين

 م.2019من عام 
  المشاركة في ورشة العمل اإلقليمية حول التصدي للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية، بيروت، لجنة األمم المتحدة االقتصادية

 .2018/ 9 /19-18واالجتماعية لغربي دول آسيا ةاالسكواا. بتاريخ 
  المشاركة في اجتماع الخبراء حول "دليل خطوات تقدير ت لفة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية" بيروت، لجنة األمم

 .2018/ 9/ 21-20المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي دول آسيا ةاالسكواا. بتاريخ 
  السعودية" في مؤتمر إطالق المرصد الوطني لمشاركة المرأة  المشاركة بورقة عمل حول "مشروع االسترايتجية الوطنية للمرأة

 .2018/ 5/4-4في التنمية، الرياض، جامعة الملك سعود، 
 لجنة وضع المرأة  62وفد الممل ة في األمم المتحدة المشارك في الدورة  عضو"CSW " مارس  22-11نيويورك، للفترة بين

 م. 2018عام من 
 لس شؤون األسرة في جلسة بعنوان "المشاركة بورقة عمل عن دور مج Strengthening Social Protections & 

Ending Violence Against Women لجنة وضع المرأة  62" ضمن الدورة"CSW " 2018/ 20/3بتاريخ.  
  "حضور دورة "تعلم لتف ر استراتيجيًاLearning to Think Strategically  ،في جامعة الملك سعود، عمادة تطوير المهارات

 م.2012/ 12/ 9ــ  8ه الموافق 1434/ 1/ 25ــ 24خالل الفترة 
  حضور ورشة عمل المواصفة الدوليةISO 9001:2008  ــ 11وإجراءات الحصول عليها، بجامعة الملك سعود خالل الفترة

 م.2012/ 3/ 6ــ  4ه الموافق 1433/ 4/ 13
 ه الموافق 26/4/1433لعلمي ل لية اآلداب بعنوان "المرأة بين الواقع والنص" جامعة الملك سعود، بتاريخ حضور اللقاء ا

 م.19/3/2012
  المشاركة في حلقة نقاش استطالع آراء الخبراء والمختصين حولةاالستراتيجية الوطنية للشباب في الممل ةا والمقدمة من قبل

 م.5/1/2011هـ الموافق 1432/ 2/ 4طني ألبحاث الشباب. بتاريخ وزارة االقتصاد والتخطيط والمركز الو 
  المشاركة في حلقة نقاش مفتوحة حول التطوير األكاديمي والتي نظمها مركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة الملك سعود

 هـ.27/1/1432يوم األحد  بالتعاون مع وحدة الجودة باستضافة الدكتوره/ لورين ستيفان من جامعة أوكالند نيوزيالندا،
  هـ. بتنظيم من 1431/ 15/4-11اجتياز ورشة ةتدريب مدربين في مجال التنمية المحليةا التي عقدت في الرياض، من

 مؤسسة الملك خالد الخيرية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا". 
 هـ.5/4/1431ئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميا بتاريخ حضور محاضرة عن ةضمان الجودة والتقييم البرامجي، الهي 
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  حضور محاضرة عن ةنمط اإلنفاق واالستهالك لألسر السعوديةا الجمعية السعودية لالقتصاد/ المقر : جمعية النهضة،النسائية

 هـ.1431/ 1/ 17بتاريخ 
 المشاركة بحضور ورشة عمل بعنوان ةLiberal education: It's goals and how to measure it's 

effectiveness 9ا، المنعقدة بكلية اآلداب وكالة التطوير والجودة ممثلة في وحدة التطوير والجودة بكلية اآلداب، بتاريخ _
 هـ1431/ 11/1

  ،بكلية  المنعقدةالمشاركة بحضور ورشة عمل بعنوان ةتوكيد الجودة واالعتماد األكاديمي ةالجزء الثاني: الدراسة الذاتيةا ا
 هـ1430/ 26/12اآلداب وكالة التطوير والجودة ممثلة في وحدة التطوير والجودة بكلية اآلداب، بتاريخ 

  :المشاركة في ورشة عمل بعنوانCreating equality culture in higher education impacting excellence ،
 هـ.6/11/1430المنقعدة بعمادة الجودة بجامعة الملك سعود بتاريخ 

  هـ.25/10/2009هـ الموافق 1430/ 6/11المشاركة في ورشة عمل ةالجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم العاليا 
 .المشاركة في ورشة عمل مركز الحوار الوطني إلعداد مدربين معتمدين للحوار الوطني 
 هـ.1430/ 2/ 6-5ئتها لالعتماد األكاديميا بتاريخ المشاركة في حضور ورشة عمل ةتطوير البرامش واألقسام األكاديمية وتهي 
   م 24/5/2008اجتياز ورشة ةتأهيل العاملين السعوديين/ السعوديات في التنمية بالمشاركةا التي عقدت في الرياض، من

  .م. بتنظيم من مؤسسة الملك خالد الخيرية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا"1/6/2008إلى 
  المشاركة في حضور ورشة عمل بعنوان ةاستخدام التعلم النشط في الشعب ال بيرةا، جامعة الملك سعود يوم السبت

 م، بمعدل ثمان ساعات تدريبية.26/4/2008
  م.24/2/2008المشاركة في ورشة عمل ةالخطة اإلستراتيجية لجامعة الملك سعودا، والمنعقدة في "قاعة نيارة" يوم األحد 
  ساعات  5هـ، بما يعادل 3/11/1428ورشة عمل ةاستراتيجيات وأساليب التعلما، بجامعة الملك سعود، بتاريخ حضور

 تدريبية.
  ساعات  5هـ، بما يعادل 1428/ 2/11حضور ورشة عمل ةتصميم وبناء الخارطة االختباريةا، بجامعة الملك سعود، بتاريخ

 تدريبية.
  لضمان الجودةا، بجامعة الملك سعود الذي قدمت  إدراة التقويم واالعتماد األكاديمي حضور ورشة عمل ةالتقويم واالعتماد

 هـ.1/11/1428وعمادة تطوير المهارات بالجامعة، بتاريخ 
  هـ، الذي نظمت  وزارة الصحة، 1428جمادى اآلخرة  18-16المشاركة في المؤتمر األول للزواج الصحّي، خالل الفترة من

 في مدينة الرياض.
 ور ورشة عمل بعنوان ةتقدير الحاجات التدريبية للهيئة التدريسيةا نظمها قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، بما حض

 هـ، في مدينة الرياض.15/5/1426ساعات تدريبية، بتاريخ  7يعادل 
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 ماعية مارسة الخدمة االجتحضور ندوة الخدمة االجتماعية الحادية عشر بمستشفى الملك خالد للعيون، بعنوان ةنحو تطوير م

ساعات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات  7م، لمدة يومان بعدد 2005ديسمبر  13-12والنفسيةا وذلك خالل الفترة 
 الطبية.

  م، 18/6/2005هـ الموافق 1426/ 11/5اجتياز دورة ةإعداد مدربي لإلرشاد االجتماعي واالستشارات األسريةا. خالل الفترة
 م. تحت رعاية المركز الخيري لإلرشاد االجتماعي واالستشارات األسرية، بالرياض.22/6/2005هـ الموافق 15/5/1426إلى 

  حضور ندوة الخدمة االجتماعية العاشرة بمستشفى الملك خالد للعيون،  بعنوان ةالخدمة االجتماعية بين أخالييات المهنة
ساعات معتمدة من التعليم الطبي  7م، لمدة يومان بعدد 2004يسمبر د 7-6وثقافة المجتمع السعوديا وذلك خالل الفترة 

 المستمر.
  ـ 13حضور اللقاء المهني الثاني للخدمة االجتماعية بعنوان ةالصعوبات التي تواج  األخصائي االجتماعي في عمل ا. بتاريخ

ان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات هـ، والمنعقدة في قسم الخدمة االجتماعية بمركز األمير سلط1424ذو القعدة  14
 المسلحة.

   حضور الندوة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار ةاالضطرابات العاطفية والسلوكية لدى األطفال
 هـ.1424والمراهقينا، عام 

  ساعة. 15هـ،  لمدة 1423حضور دورة تدريبية في ةتحليل العالقات اإلنسانيةا، عام 
  حضور ندوة الخدمة االجتماعية بمستشفى الملك خالد للعيون، والتي كانت بعنوان ةالخدمة االجتماعية الواقع ومتطلبات العمل

 هـ.24/7/1423االجتماعيا وذلك بتاريخ 
 قدة في عحضور ندوة في الخدمة االجتماعية بعنوان ةقضايا وتطبيقات مستجدة في الخدمة االجتماعية في الممل ةا، والمن

 هـ.1422/ 8/ 8-7مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بتاريخ 
  حضور ندوة في الخدمة االجتماعية بعنوان ةاإلرشاد االجتماعي واالستشارات األسريةا، والمنعقدة تحت رعاية المركز الخيري

 هـ.28/1/1422-27لإلرشاد االجتماعي واالستشارات األسرية، بتاريخ 
  ساعات. 5هـ، لمدة 1422تدريبية في موضوع ةمنطلقات لتغيير الذاتا، عام حضور دورة 
  ،حضور ندوة في الخدمة االجتماعية بعنوان ةالخدمة االجتماعية في مواجهة آثار المتغيرات الحضارية على المجتمعا

 هـ.8/1421/ 5-4والمنعقدة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بتاريخ 
 خدمة االجتماعية بعنوان ةاالتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية الطبيةا، والمنعقدة في مستشفى الملك حضور ندوة في ال

 هـ.1417/ 8/ 5-4خالد التخصصي للعيون، بتاريخ 
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  المشاركة بإلقاء ورقة عمل ضمن بعنوان ة دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمرأة

م، 2014يونيو  19-15السعوديةا. ضمن فعاليات مؤتمر إدارة مؤسسات المجتمع المدني، المنعقد في اسنطبول خالل الفترة 
 تحت إشراف االتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية.

  هـ.1435/ 8/6إلقاء محاضرة بعنوان "التعريف بحقوق الطفل". كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، بتاريخ 
 ت اتنظيم ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات التدريب الميداني الفعال المسار التربوي" بجامعة الملك سعود قسم الدراس
 21/2/2012ه الموافق 1433/ 30/1الجتماعية، بتاريخ ا
 م.2011هـ/1432عام ة الخيرية لرعاية األيتام إنسان، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر األول السعودي األول الذي نظمت  الجمعي 
 ن ندوة البلدية، ضم إدارة محور دور المجتمع بأفراده ومؤسسات  في دعم عضوية مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس

"مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية في ضوء قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبد العزيز آل 
 هـ.1433المنعقدة بجامعة الملك سعود عام   "سعود

 هـ، جامعة الملك 2/4/1432وم االثنين المشاركة في ندوة ةابتزاز الفتياتا في محور آثار االبتزاز على الفرد والمجتمع، ي
 سعود.

  التنســـــــيق للقاء مجموعة من األكاديميات من قســـــــم الدراســـــــات االجتماعية بإدارة جمعية النهضـــــــة النســـــــائية ةمركز الخدمات
 .2009/ 15/6االجتماعيةا لبحث احتياجات الجمعية من الدراسات واإلرشاد االجتماعي وذلك بتاريخ 

  المشــــاركة مع الوفد األكاديمي من جامعة الملك ســــعود ةقســــم الدراســــات االجتماعيةا في زيارة ةدار رعاية الفتيات بالرياضا
 م. 12/6/2009وذلك لبحث احتياجاتهم من الدورات التدريبية والبحوث العلمية وذلك بتاريخ 

  هـ.1429/ 5/ 2ـ1المشاركة في لقاء الخبراء الوطني حول العنف األسري، بتاريخ 
  تنســـــيق وتنظيم وتنفيذ الورشـــــة النســـــائية التأســـــيســـــية األولى ل رســـــي ةاألمير نايف لدراســـــات الوحدة الوطنيةا، وذلك في مقر

 هـ.22/1/1430جمعية النهضة النسائية بتاريخ
   م.5/2008/ 7إلقاء محاضرة عن ةالمراهقةا لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بمدرسة العاصمة، يوم األربعاء 
  المشاركة في العيادات االجتماعية ضمن الحملة التجريبية لجمعية النهضة النسائية في حملتها ضد العنف. والموج  ألسرها

 م.2008في حي منفوحة، وذلك خالل شهر إبريل من عام 
  امت ب  ال نؤذيهما الذي قإعداد وتنفيذ البرنامش التوعوي الخاص بأنشـــــــــــــــطة مهرجان األطفال في الحملة التجريبية ةلنحميهم

 .2008جمعية النهضة النسائية ألسرها في حي منفوحة خالل شهر إبريل من عام 
  ،عقد ورشــــــة عمل ةكيف أحمي جســــــديا موجهة ألطفال أســــــر جمعية النهضــــــة، ضــــــمن حملتها التوعوية للوقاية من العنف

 م.2008خالل شهر إبريل من عام 
 عنوان ةالزيارات المنزلية ودورها في الحماية من العنفا، لصالح األخصائيات المشاركة في إعداد وتنفيذ ورشة عمل ب

 م.2008/ 8/4االجتماعيات بجمعية النهضة النسائية، في يوم الخميس 
  هـ.1429التطوع للعمل كمستشارة أسرية واجتماعية مع مركز آسيا، منذ بداية عام 
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  في المدرسةا، لطالبات المدرسة األربعة واألربعون المتوسطة، وذلك إعداد وإلقاء محاضرة عن ةدور األخصائية االجتماعية

 هـ.25/10/1428بتاريخ 
  التطوع للعمل في مجال التأهيل واإلرشاد االجتماعي للفتيات المنتسبات   لـ ةمركز النهضة للتأهيل في حي الفيصليةا التابع

 ت الحالي.حتى الوق 2005/ 5/12لجمعية النهضة النسائية، وذلك منذ تاريخ 
  هـ.1425/ 17/3إعداد وإلقاء محاضرة عن إيذاء األطفال بعنوان ةكيف نحمي أطفالناا في مدارس الممل ة، بتاريخ 
  هـ. 1424التطوع في تنظيم وإقامة حفل خيري ترفيهي ألطفال جمعية رعاية األيتام الخيرية، في بداية عام 
  المراهقة لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بمدارس الرواد األهلية بتاريخ المشاركة في إعداد وإلقاء محاضرة عن مرحلة

 هـ.28/1/1424
 

 المهارات األساسية: 
   االجتماعي.االستراتيجي التخطيط 
 .اتباع منهش البحث العلمي والتطوير وثقافة االبت ار 
 .تطبيق أفضل الممارسات المهنية في مجال اإلرشاد االجتماعي 
  العمل واستثمار قدراتها.إدارة فرق 
 .كفاءة ت وين العالقات، ومهارات االتصال والتفاوض 
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