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 م 2018بريطانيا  -جامعة سري -الرعاية الصحية(  وسياسةدكتوراه الفلسفة )ادارة  • المؤهالت

 م 2008   4.88جامعة الملك سعود. معدل تراكمي   -إدارة االعمال  كلية -والمستشفيات(  ماجستير )إدارة الصحة  •

 م 2004جامعة الملك سعود  -العلوم الطبية التطبيقية لية ك –بكالوريوس )إدارة الخدمات الصحية(  •

  

الخبرات  

 العملية
 م حتى األن 2020عضو هيئة تدريس في قسم اإلدارة الصحية, كلية إدارة االعمال من  •

 م 2020-2008كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع من   الطبية،عضو هيئة تدريس في قسم دبلوم السكرتارية  •

 م 2019-2018الصحية بجامعة الملك سعود من والتامين السياسة  مساريمشرفة على طالب دراسات عليا في  •

 م 2/2008كلية إدارة االعمال بجامعة الملك سعود   -متعاونة في قسم االدارة العامة  •

 م 6/2006متعاونة في قسم دبلوم السجالت الطبية في معهد شرق اشبيليا الصحي  •

 م 2005-2004مدينة الملك فهد الطبية  –منسقة ادارية في قسم ادارة الحاالت  •

  

النشاط  

 االكاديمي 
 م 2020-2019مقره لجنة تطوير وتحديث مقررات دبلوم السكرتارية الطبية  •

مبادرة المجموعة البحثية النسائية المتميزة في العلوم االنسانية ,   -( (HRGP-1-19-05رئيسه المجموعة البحثية  •

 م 2019-2020

 تعاونت كمحكمة للمقاالت العلمية في المجالت التالية:  •

 م International Journal of Nursing Studies 2020لتمريض العالمية  مجلة دراسات ا •

 م Inquiry Journal 2020مجلة تقديم وتمويل الرعاية الصحية  •

 م  Frontiers in Public Health 2020مجلة حدود في الصحة العامة  •

 مJournal of Medical Internet Research2016الطبية مجلة أبحاث االنترنت  •

 م Primary Care Diabetes Journal 2014 للسكريمجلة الرعاية االولية  •

 م2013بريطانيا  –الرعاية الصحية بجامعة سري  وسياسةالدراسات العليا لقسم إدارة  طالبممثلة  •

  

شهادات 

 الشكر
بخير" الوطنية للمشاركة لتقديم جلسة حوارية بعنوان "ماهي اإلدارة  اة "كونوشكر وتقدير من مجموع شهادة •

 م 2020الصحية" لعام 

على المساهمة في   -الهيئة السعودية للتخصصات الصحية –من الرئيس التنفيذي لألكاديمية الصحية  وتقديرشهادة شكر  •

 م 2020اعداد البرنامج الوطني لألمن الصحي 

 م 2016سعادة الملحق الثقافي السعودي في لندن على التميز الدراسي لعام  شهادة شكر وتقدير من  •

صاحب السمو الملكي االمير محمد بن نواف بن  -من سفير خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا  وتقديرشهادة شكر  •

 م  2015على التفوق الدراسي لعام  زعبد العزي

 م 2015الثقافي السعودي في لندن على التميز الدراسي لعام  شهادة شكر وتقدير من سعادة الملحق  •

 م 2014شهادة شكر وتقدير من سعادة الملحق الثقافي السعودي في لندن على التميز الدراسي لعام   •

 م 2013شهادة شكر وتقدير من سعادة الملحق الثقافي السعودي في لندن على التميز الدراسي لعام   •

روابط  

 التكريم 
 ف المبتعثون في بريطانيا لوحة الشر •

https://uksacb.org/awards/%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%B3%D9%87%D9%84-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%

D9%8A   

 على التميز البحثي  -بريطانيا  –تكريم جامعة سري  •

https://www.surrey.ac.uk/hcmp/news/2014/133716_surrey_research_student_publishes_prize_

winning_paper.htm  

  

المؤتمرات  

 العلمية
 م 2019المؤتمر الدولي األول الستدامة الموارد الطبيعية. جامعة القصيم. حضور، بريدة  •

 م 2019الرياض  حضور،المؤتمر الثالث لإلدارة الصحية.   •

 م 2019الرياض  حضور، الطبية،مؤتمر تعليم الممارسين الصحيين السعودي. مدينة الملك فهد  •

 م 2016اسبانيا  مدريد، علمي،مؤتمر المعلومات الطبية االوروبي السادس والعشرين. عرض ملصق  •

 م 2014جلفرد, بريطانيا  علمية،مؤتمر كلية االدارة بجامعة سري. تقديم محاضره  •

 م 2013المملكة العربية السعودية  الرياض، حضور،مؤتمر جمعية نظم وادارة المعلوماتية الصحية.  •

  علمي،مؤتمر المجتمع االمريكي الثاني للتغذية في الشرق االوسط "التغذية في الصحة والمرض". عرض ملصق  •

 م 2013االمارات  دبي،

ايطاليا  فلورنس، ،علميةتقديم محاضره . والحملمتالزمة االيض  الضغط، السكري،المؤتمر السابع العلمي لمرض  •

 م 2013

mailto:noufsahal@ksu.edu.sa
https://uksacb.org/awards/%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://uksacb.org/awards/%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://uksacb.org/awards/%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%B3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.surrey.ac.uk/hcmp/news/2014/133716_surrey_research_student_publishes_prize_winning_paper.htm
https://www.surrey.ac.uk/hcmp/news/2014/133716_surrey_research_student_publishes_prize_winning_paper.htm


  

الدورات و  

 ورش العمل
 م 2019جامعة الملك سعود  -كلية الطب  االلكتروني،دورة المعلوماتية الطبية والتعليم  •

 م 2018جامعة الملك سعود  الذكية،دورة نظام القاعات  •

 م 2018جامعة الملك سعود  التعليمية،دورة أدوات جوجل  •

 م 2018جامعة الملك سعود  ,التحديات( ورشة عمل " الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة واالعمال " )الفرص و  •

 م2014جامعة سري  , R دورة التحلٌل االحصائي باستخدام برنامج •

 م 2010جامعة الملك سعود  االلكترونية،دورة التدريس بفعالية من خالل التقنيات  •

 م 2009, جامعة الملك سعود  SPSSدورة التحليل االحصائي باستخدام  •

 م 2008جامعة الملك سعود  العالي،دورة الجودة في التعليم  •

 م 2008,للتخٌطط االستراتيجي, جامعة الملك سعود  SWOTورشة عمل تحلٌل  •

  

المنشورات 

 العلمية
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Online Access to Computerized Medical Records and Services on Type 2 Diabetes: 

Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 20(7). 

• Alharbi, N. S., ALsubki, N., Alotabi, M., Alotabi, F., Alharbi, N.(2018). Patient 

Assessment of Chronic Illness Care-Arabic (PACIC-Arabic). The MacColl Center for 

Healthcare Innovation, Kaiser Permanente 
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