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المؤهالت العلمية
♦

حاصلة على درجة الدكتوراه الفلسفة في اآلداب :املكتبات واملعلومات عام  1430ه ـ وعنواهاا ااممية املعلوماتية بن

طلبة الجامعات السعودية :دراسة ميدانيةا من جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن.

♦ حاص ـ ــلة على درجة املاجس ـ ــتنرمكتبات ومعلومات بتاديرممتازعام 1424ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ وعنواهاا اماومات اس ـ ــت دام املكتبة
املدرسية وفعاليتاا في مدارس املرحلة الثانوية للبنات :دراسة ميدانيةا من جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن.

♦ حـاص ـ ـ ـ ـلـة على درجـة الب ـالوريوس مكتبـات ومعلومـات بتاـدير ممتـاز عـام 1419ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من جـامعـة اممنرة نورة بنـت عبـد
الرحمن.
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التدرج الوظيفي

♦ أستاذ مشارك باسم املكتبات واملعلومات في كلية اآلداب /جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن من عام  1436هـ
وحتى اآل ____.
♦ أستاذ مساعد باسم املكتبات واملعلومات في كلية اآلداب /جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن خالل امعوام -1431
1436هـ.
♦ مح ـ ــام ـ ـ ـ ــر باس ـ ـ ـ ــم املكتب ـ ــات واملعلوم ـ ــات في كلي ـ ــة اآلداب /ج ـ ــامع ـ ــة اممنرة نورة بن ـ ــت عب ـ ــد الرحمن خالل امعوام
1431_1425هـ.
♦ معي ـ ــد باس ـ ـ ـ ــم املكتب ـ ــات واملعلوم ـ ــات في كلي ـ ــة اآلداب /ج ـ ــامع ـ ــة اممنرة نورة بن ـ ــت عب ـ ــد الرحمن من خالل امعوام
1425_1421هـ.

المهام اإلدارية

♦ منساة البحث العلمي بالاسم من عام  1440هـ وحتى اآل ____
♦ مرشد أكاديمي للمبتعثات بالاسم من عام  1439هـ وحتى اآل ____
♦ رئيسة قسم املكتبات واملعلومات من تاريخ  1439 /9 /16 _1437/7/11هـ.
♦ قائمة بأعمال رئاسة الاسم في الفترة  1437/7/10 _ 4/9هـ.
♦ وكيلة قسم املكتبات واملعلومات في الفترة  1437/4/8 _ 1436/11/1هـ.
♦ وكيلة شؤو الطالبات باسم املكتبات خالل امعوام .1437 _ 1435
♦ وكيلة عمادة شؤو املكتبات بجامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن خالل امعوام  1435 -1431هـ.
♦ منساة الجودة باسم املكتبات واملعلومات عام 1430_1429هـ.
♦ وكيلة لاسم املكتبات واملعلومات خالل امعوام 1429_1427هـ.
♦ رئيسة النشاط الال مناجي باسم املكتبات واملعلومات عام  1428 _1427هـ.
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العضويات واللجان
♦ عضو مجلس اإلدارة بجمعية املكتبات واملعلومات السعودية  1440هـ ____
♦ نائب تحرير مجلة دراسات املعلومات  1441هـ ____
♦ عضو تحكيم أبحاث الطالبات ب لية اآلداب .جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن  1441هـ____
♦ عضو اللجنة الدائمة لهي لة كلية اآلداب بجامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن  1440 -1439هـ.
♦ عضو هيئة تحكيم في املؤتمر الرابع والعشرين لجمعية املكتبات املت صصة فرع الخليج  1439هـ 2018 /م.
♦ عضو هيئة تحكيم مبحاث املؤتمر الثامن لجمعية املكتبات واملعلومات السعودية  1438هـ 2017 /م.
♦ عضو هيئة تحكيم في مجلة دراسات املعلومات عام  1439 -1438هـ.
♦ عضو لجنة تحكيم في ملتاى أبحاث امستاذ والطالب ب لية اآلداب .جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن  1437هـ.
♦ عضو لجنة البرنامج باسم املكتبات واملعلومات من عام  1435هـ وحتى اآل ___
♦ عضو لجنة دليل نظام إدارة الجودة خالل الفترة 1434/7/22 _ 1434/5/12هـ.
♦ عضو وماررفي اللجنة الدائمة للمكتبة املركزية عام  1432 _1431هـ.
♦ عضو النشاط الال مناجي باسم املكتبات واملعلومات خالل امعوام 1426_1421هـ.
♦ عضو وأمن سر لجنة الكتب واملراجع باسم املكتبات واملعلومات عام 1426هـ.

األنشطة الوظيفية
♦ منسق لعدد من املاررات بالاسم (الوعي املعلوماتي ،أخالقيات املعلومات ،اقتصاديات املعلومات واملعرفة ،أسس كتابة البحث العلمي،
مصادراملعلومات واملعرفة).
♦ تدريس مرحلة املاجستنر وتمهيدي املاجستنر لطالبات قسم املعلومات بجامعة امللك سعود في الفصل امول من عام  1435هـ ،والفصل
امول والثاني من عام 1437 _ 1436هـ.
♦ املش ـ ـ ـ ــاركـة في اإلعـداد واإلش ـ ـ ـ ــراة على جنـاا جـامعـة اممنرة نورة بنـت عبـد الرحمن في املعرا واملؤتمر الـدو ي الرابع للتعليم العـا ي عـام
1434هـ.
♦ املشاركة في اإلعداد لجناا جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن في املعرا واملؤتمر الدو ي الثالث للتعليم العا ي عام 1433هـ.
♦ املشاركة في اإلعداد لجناا جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن في املعرا واملؤتمر الدو ي الثاني للتعليم العا ي عام 1432هـ.
♦ املشاركة في اإلعداد لجناا جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن في معرا الرياا الدو ي للكتاب عام 1432هـ.
♦ مشرفة عامة على جناا جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن في معرا الشارقة الدو ي للكتاب عام 2012م.
♦ مشرفة عامة على جناا جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن في معرا فرانكفورت الدو ي للكتاب عام 2011م.
♦ مشرفة عامة على جناا جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن في معرا جنيف الدو ي للكتاب عام 2011م.
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تابع األنشطة الوظيفية
♦ مشرفة عامة على جناا جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن في معرا بنروت العربي للكتاب عام 2010م.
♦ مشرفة عامة على جناا جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن في معرا فينا الدو ي للكتاب عام 2010م.
♦ املشاركة في اإلعداد لجناا جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن في املعرا واملؤتمر الدو ي امول للتعليم العا ي عام 1431هـ.
♦ املشاركة في اإلعداد لجناا جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن في معرا الرياا الدو ي للكتاب عام 1431هـ.

الدورات وورش العمل
♦ ندوة على الخط املباشر بعنوا ا Writing for International Journals in the LIS Profession: From Manuscript to Acceptance
" Letterبتاريخ  9سيبتمبر  2020برعاية أكاديمية نسيج.
♦ ندوة علمية على الخط املباشر ( )Online Webinarبعنوا  :االتانيات الناشئة وأثرها على املكتبات :مفهومها و أبرز التحديات
والصعوباتا مادمة من جامعة امللك عبد العزيز /عمادة شؤو املكتبات .برعاية أكاديمية نسيج ( 31أغسطس .)2020
♦ ندوة على الخط املباشر ( )Online Webinarبعنوا  :اقضايا النشر في وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربيا ( 25أغسطس
.)2020
♦ اجتياز الدورات التدريبية وورش العمل والتطبيق العملي لبرنامج التمنز امكاديمي معضاء هيئة التدريس بو اقع  35ساعة تدريبية من
الفترة  26محرم إ ى  22ربيع اآلخر 1441هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا اإعداد الدراسة الذاتيةا 1441 /1 /10هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا اقياس م رجات التعلما 1441 /1 /11هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا افن االعتماد امكاديميا 1441 /1 /12هـ.
♦ ورشة عمل امقسام التعليمية وسوق العمل (عالقة تصنع مستابل وظيفي) 1439هـ.2018 /
♦ دورة تــدريبيــة بعنوا اوص ـ ـ ـ ــف املواد املطبوعــة وفاــا لاواعــد واما بمار مكتبــة الكويــت الوطنيــة .الكويــت .في الفترة من  2_1ربيع امول
1439هـ.
♦ ورشة عمل اتاييم امداء الوظيفي وصياغة امهداةا .عمادة التطوير وتنمية املهارات1439 /2 /17 .هـ.
♦ ورشة عمل اتوصيف املاررات وفق نماذج هيئة تاويم التعليم 2017ا .كلية اآلداب1439 /1 /27 .هـ.
♦ ورشة عمل اتفعيل دوررئيسات امقسام التعليميةا .إدارة الجامعة1438 /8 /20 .هـ.
♦ ورش ــة عمل اتارير املارروالخبرات امليدانيةا التابعة ملش ــروع (دعم الجودة والتايئة لالعتماد امكاديمي املؤس ـ ـ ي) .كلية اآلداب/3 /28 .
1438هـ.
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♦ البرنامج التدريبي انظام تاييم امداء الوظيفي في نظام أوراكلا .كلية اآلداب1437 /7 /18 .هـ.

تابع الدورات وورش العمل
♦ ورش ــة عمل تعريفية بر ية جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن ورس ــالتاا وقيمها وغايا اا االس ــتراتيجية وأهمية اإلملام اا من قبل جميع
منسوبات كلية اآلداب  1437/5/16هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا ادورال ليات والبرامج في تحايق االعتماد امكاديميا .كلية التصاميم والفنو  1437/4/17 .هـ.
♦ ورشة عمل في جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوا ااإلنجازالعا ي في العمل ومنهجية االبت ارا 1434هـ2013 /م.
♦ ورشة عمل في جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوا ا إدارة املعرفةا 1434هـ2013 /م.
♦ ورشة عمل في جامعة اممنرة نورة بنت عبدالرحمن بعنوا ا التحليل الرباعي  (SWOT) " 1434هـ2013 /م.
♦ ورشة عمل في جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوا امؤشرات امداء واملاارنة املرجعيةا 1434هـ2013 /م.
♦ ورشة عمل في جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوا االتاويم الذاتي للبرامجا 1434هـ2013 /م.
♦ ورشة عمل بجامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوا اومع اإلطاراالستراتيجي للبرنامج وومع الر ية والرسالةا 1434هـ2013 /م.
♦ ورشة عمل في جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوا اتوصيف البرنامج وتوصيف املاررا 1434هـ2013 /م.
♦ ورشة عمل في جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن بعنوا االعروا التاديمية عالية التأثنرا 1433هـ2012 /م.
♦ دورة إعداد املدربن في الجامعات السعودية على است دام املكتبة الرقمية السعودية 1432هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا االت طيط االستراتيجي الفعال في املكتبات امكاديمية 1432هـ.
♦ ورشة العمل الثالثة للمكتبة الرقمية لتدريب مباط االتصال 1432هـ.
♦ حلاة النااش الثامنة ادوراملكتبة الرقمية السعودية في خدمة التعليم العا يا 1431هـ.
♦ ورشة العمل الثانية للمكتبة الرقمية لتدريب مباط االتصال 1431هـ.
♦ ورشة العمل امو ى للمكتبة الرقمية بعنوا ااملكتبة الرقمية :البدايات والتطلعاتا 1431هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا االتواصل اإلليكترونيا 1430هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا االتاويم البرامجيا 1430هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا ا أساليب التدريس في التعليم املوجه نحو االقتصاد املعرفيا 1430هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا ا هندسة التفكنرودمجه في املناهج واملاررات الدراسية ا  1430هـ.
♦ دورة بعنوا االنشر العلمي في املجالت العاملية املتمنزةا .كلية اآلداب1437/6/20 .هـ.
♦ دورة بعنوا االجودة في التعليم اإلليكترونيا  1430هـ.
♦ دورة تدريبية بعنوا ااالتصال الفعال في الحوارا  1430هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا ااست دام التانيات الحديثة في التعليما 1429هـ.
♦ ورشة عمل بعنوا امواجهة التحديات في تطبيق أنظمة مما الجودة في مؤسسات التعليم العا يا 1429هـ.
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المؤتمرات والملتقيات
♦ حضور وتاديم جلسة في املؤتمر السنوي الرابع والعشرو لجمعية املكتبات املت صصة -فرع الخليج االبيانات الضخمة و آفاق
استثمارها :الطريق نحو الت امل املعرفيا في الفترة  8_6مارس .2018
♦ حضوراللااء الثامن معضاء الفهرس العربي املوحد انحو وصول فاعل للمعلومات لتنمية مستدامة ناجحةا الكويت في الفترة من 4_2
ربيع امول 1439هـ املو افق  22_20نوفمبر2017م.
♦ املشـ ــاركة في اإلعداد والتنظيم وحضـ ــورمؤتمر جمعية املكتبات واملعلومات السـ ــعودية الثامن امؤس ـ ـسـ ــات املعلومات في اململكة العربية
السعودية ودورها في دعم اقتصاد ومجتمع املعرفةا الرياا في الفترة من  13_11صفر 1439هـ املو افق  31أكتوبر_  2نوفمبر.2017
♦ حض ـ ـ ـ ــور املؤتمر واملعرا ال ــدو ي الث ــال ــث والعش ـ ـ ـ ــرو لجمعي ــة املكتب ــات املت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــة اجودة برامج الت ــدري ــب والت ــأهي ــل في املكتب ــات
واملعلومات :خريطة الطريق نحو االعتماد املنهي وامكاديميا بمملكة البحرين في الفترة من  9_7مارس .2017
♦ حضـ ـ ـ ــور املؤتمر الـدو ي للحوس ـ ـ ـ ـبـة ال ـ ـ ـ ـحـابيـة  ICCC 15الـذي أقـامتـه كليـة علوم الحـاس ـ ـ ـ ــب بجـامعـة اممنرة نورة بنـت عبـد الرحمن عـام
1436هـ2015 /م.
♦ املشـ ـ ـ ـ ــاركــة في املؤتمر واملعرا الــدو ي الحــادي والعش ـ ـ ـ ــرو لجمعيــة املكتبــات املت صـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــة-فرع الخليج ( )2015/3/19_17املو افق
(1436/5/28_26هـ) وعنوانه ااإلنترنت والتغينر اإليجابي الختصاص ي املكتبات واملعلومات :إحداث التأثنر الحاياي للمستابلا
♦ املشاركة في البرنامج الثاافي املصاحب ملعرا الرياا الدو ي للكتاب لعام ( 1436هـ 2015 /م)
♦ حض ـ ـ ـ ــور املؤتمر العلمي امول لعمــادة ش ـ ـ ـ ــؤو املكتبــات بجــامعــة اممنرة نورة بنــت عبــد الرحمن بعنوا االتطورات الحــديثــة في املكتبــات:
التطلعات والتجارب الرائدةا عام 1436هـ2015 /م.
♦ املش ـ ــاركة في مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات واملعلومات الخامس والعش ـ ــرين املاام في مدينة الحمامات بتونس ،وعنوانه امعاينر جودة
امداء في املكتبات ومراكز املعلومات وامرشيفاتا في محرم 1436هـ  /أكتوبر.2014
♦ حض ـ ـ ـ ــور املؤتمر العــاملي الثمــانو لالتحــاد الــدو ي لجمعيــات املكتبــات اإفالا والــذي عنوانــه ااملواطنو واملكتبــات واملجتمعــات :ملتاى
املعرفةا في مدينة ليو بفرنسا شوال 1435هـ /أغسطس .2014
♦ حضوراملؤتمر الدو ي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوي 1434هـ2013 /م.
♦ حض ــور املؤتمر واملعرا الس ــنوي التاس ــع عش ــر لجمعية املكتبات املت صـ ـص ــة_ فرع الخليج العربي وهو بعنوا امس ــتابل املهنة :كس ــر
الحواجز التاليدية ملهنة املكتبات واملعلومات والتحول نحو مس ــتابل البيئة املهنية الرقميةا أبو ظبي /اإلمارات العربية املتحدة1434 ،ه ـ ـ ـ ـ ــ/
2013م.
♦ حض ـ ـ ـ ــور املؤتمر الث ــال ــث والعش ـ ـ ـ ــرو لالتح ــاد العربي للمكتب ــات واملعلوم ــات ااعلما وهو بعنوا االحكوم ــة واملجتمع والت ــام ــل في بن ــاء
املجتمعات املعرفية العربيةا الدوحة /قطر ،نوفمبر2012م.
♦ حضورندوة التعليم العا ي للفتاة في اململكة :من النمو إ ى املنافسة /جامعة امللك سعود1434 ،هـ.
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تابع المؤتمرات والملتقيات
♦ حض ـ ـ ــوراملؤتمر واملعرا الس ـ ـ ــنوي الثامن عش ـ ـ ــر لجمعية املكتبات املت ص ـ ـ ـصـ ـ ـة_ فرع الخليج العربي وهو بعنوا ااالتجاهات الحديثة
ملجتمع املعلوماتية في البيئة العربيةا املنامة /مملكة البحرين ،مارس2012م.
♦ حض ـ ـ ـ ــور اللا ــاء العلمي امول لجمعي ــة املكتب ــات واملعلوم ــات الس ـ ـ ـ ــعودي ــة ااس ـ ـ ـ ــت ــدام وتوظيف تاني ــة املعلوم ــات في املكتب ــات ومراكز
املعلوماتا 1432هـ.
♦ حض ـ ـ ـ ــور املؤتمر الس ـ ـ ـ ــادس لجمعيــة املكتبــات واملعلومـات الس ـ ـ ـ ــعوديـة االبيئــة املعلومـاتيــة اآلمنــة :املفــاهيم والتش ـ ـ ـ ــريعــات والتطبياــاتا
1431هـ.
ً
♦ حضورمنتدى إدارة الوثائق إلكترونيا 1429هـ.
♦ حضورامللتاى الثاني معضاء الفهرس العربي املوحد 1429هـ.
♦ حضورندوة املكتبات العامة في اململكة :تحديات الو اقع وتطلعات املستابل 1426هـ.
♦ املشاركة في املوسم الثاافي برعاية لجنة أصدقاء املكتبة ب لية التربية /امقسام امدبية في جامعة اممنرة نورة بنت عبد الرحمن 1423هـ.

األبحاث والدراسات
♦ بحث مشترك بعنوا ااست دام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي في مواجهة جائحة فنروس كورونا املستجدا مج  ،36ع  2أغسطس
( 2020عدد خاص عن فنروس كورونا املستجد كوفيد .(19-املجلة العربية للدراسات اممنية ،جامعة نايف العربية.
♦ بحث مشترك بعنوا االركائز املعرفية والتنظيمية امساسية للثورة الصناعية الرابعةا (قيد النشر)
بحث مشترك بعنوا االوعي املعلوماتي الغذائي للمرأة السعودية ودورمؤسسات املعلوماتا (قيد النشر)
♦ بحث مش ــترك بعنوا ادور مؤس ـس ــات املعلومات في عص ــر املعرفة لتعزيز االنتماء وتحايق الوحدة الوطنية لدى الش ــباب في دول مجلس
التعاو الخليجيا مادم للمؤتمر السنوي الحادي والعشرو لجمعية املكتبات املت صصة /فرع الخليج  2015املوسوم بـ (اإلنترنت والتغينر
اإليجابي الختصاص ي املكتبات واملعلومات :إحداث التأثنر الحاياي للمستابل)
♦ بحث بعنوا ادوراملكتبة العامة في تطوير التعليم في اململكة العربية الس ـ ـ ــعودية في العص ـ ـ ــر الرقميا نش ـ ـ ــرفي العدد الخامس عش ـ ـ ــر من
مجلة دراسات املعلومات ،مايو .2015
♦ بحث بعنوا اأثر البيئة الثاافية على أمن البيانات الشـخصـية في املؤسـسـات الحكومية العربيةا نشـرفي العدد  44من مجلة االتجاهات
الحديثة في املكتبات واملعلومات ،يونيو .2015
♦ بحــث منش ـ ـ ـ ــور في كتــاب مؤتمر االتحــاد العربي للمكتبــات واملعلومــات الخــامس والعش ـ ـ ـ ــرو بعنوا اأثر الفجوة الرقميــة على الجودة في
املكتبة العربية املعاصرةا بتاريخ 1436/1/6_4هـ املو افق  2014/10/30_28م.
♦ بحث بعنوا اتطوير املكتبات في بيئة الحوسبة الناالةا نشر في مجلة مكتبة فهد الوطنية .مج  ،21ع.)2014/1435( 2
♦ كتاب ااممية املعلوماتية بن طلبة الجامعات الســعودية :دراســة ميدانية .رســالة دكتوراه منشــورة -.الرياا :مكتبة امللك فهد الوطنية،
.2012/1433
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