
 
 

 

 
 

 

 

 النهاية البدايـــــة املقر  املوضوع  اجلهـــــة م

 املركز السعودي للتحكيم التجاري  1
املؤمتر األول للمركز السعودي 

 للتحكيم التجاري 
 هــ7/2/1440 هــ6/2/1440 الرياض

 هــ21/1/1440 هــ20/1/1440 الرياض املؤمتر السعودي للقانون اهليئة السعودية للمحامني  2

3 
 الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 

 " منتدى الرياض االقتصادي " 
 هــ28/2/1437 هــ26/2/1437 الرياض  حنو تنمية اقتصادية مستدامة

4 
 جملس الغرف السعودية 

 منتدى اخلليج االقتصادي 

 الشراكة بني القطاعني 

 العام واخلاص 
 هـ13/1/1437 هـ12/1/1437 الدوحة

5 
 الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 

 " منتدى الرياض االقتصادي " 
 هــ22/8/1436 هــ22/8/1436 الرياض  تطوير املنظومة القضائية

 جملس الغرف السعودية  6
أصحاب األعمال  مؤمتر

 واملستثمرين العرب 
 هــ1/2/1436 هــ29/1/1436 القاهرة 

 هــ24/5/1435 هــ22/5/1435 الرياض  منتدى األعمال العربي اهلنغاري  جملس الغرف السعودية 7

 هــ14/6/1435 هــ13/6/1435 الرياض ندوة الطاقة السعودية املستدامة  مدينة امللك عبد اهلل للطاقة الذرية واملتجددة  8

 وزارة التعليم  " التعليم العالي " 9
املشاركة يف معرض إيكسبو 

 ( أيام  10)  2000النغ 
 هــ24/11/1420 هــ15/11/1420 باريس 

10 
اللقاء السنوي السابع ملديري التعليم يف 

 مكة املكرمة 

عرض تقرير عن تطوير املناهج 

 ورئاسة إحدى اجللسات 

مكة 

 املكرمة
 هــ2/11/1420 هــ29/10/1420

11 
اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية 

 جسنت

املشاركة يف اللقاء السنوي 

الثامن بعنوان " املناهج وقفه 

 تأملية ورؤية مستقبلية " 

 هــ2/8/1420 هــ1/8/1420 الرياض 

12 
اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية 

 جسنت

لقاء شهري عن الكثافة 

 الطالبية " تقديم ورقة عمل " 
 هــ3/7/1420 هــ3/7/1420 الرياض 

13 
األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام على 

 تأسيس اململكة 

املشاركة يف مؤمتر اململكة 

العربية السعودية " مقررًا ألحدى 

 اجللسات " 

 هــ11/10/1419 هــ8/10/1419 الرياض 

 وزارة التعليم ) تعليم البنات (  14

املشاركة يف املؤمتر الرتبوي بعنوان 

) البحث الرتبوي يف الوطن العربي ( 

 " تقديم ورقة عمل " 

 هــ16/7/1419 هــ14/7/1419 عّمان

 وزارة التعليم  15

اللقاء السنوي السادس ملدراء 

التعليم " استشراف مستقبل 

 العمل الرتبوي " 

 هــ22/12/1418 هــ18/12/1418 أبها

 وزارة التعليم  16

اللقاء املشرتك مع الوفد الياباني 

" رئاسة فريق الرئاسة ــ تقديم 

 ورقة عمل " 

 هــ26/11/1418 هــ25/11/1418 الرياض 

 وزارة التعليم  " التعليم العالي " 17
ندوة التعليم العالي يف اململكة 

 مستقبلية "  العربية السعودية " رؤية
 هــ28/10/1418 هــ25/10/1418 الرياض 

 وزارة التعليم " تعليم البنات "  18
لقاء مدراء التعليم مع املسئولني 

 بالرئاسة " رئاسة إحدى اجللسات " 
 هــ14/8/1418 هــ13/8/1418 الرياض 

 وزارة التعليم ) تعليم البنات (  19
 للمجلساملؤمتر العاملي الثاني عشر 

 العاملي لألطفال املوهوبني
 هــ29/3/1418 هــ25/3/1418 سياتل

 وزارة التعليم ) تعليم البنات (  20
املؤمتر التاسع واألربعني الحتاد 

 الرتبويني الدولي 
 هــ17/1/1418 هــ14/1/1418 فانكوفر

 وزارة التعليم  21
اللقاء السنوي اخلامس ملدراء 

 التعليم " اقتصاديات التعليم " 
 هــ25/11/1417 هــ23/11/1417 الرياض 

 الندوات واملؤمترات 



 
 

 هــ19/8/1417 هــ19/8/1417 الرياض  ندوة التعليم الثانوي وزارة التعليم  22

 وزارة التعليم  23

الندوة التعريفية باملنظمات 

الرتبوية اليت تشرتك اململكة يف 

 عضويتها 

 هــ14/7/1417 هــ12/7/1417 الرياض 

 البنات (  التعليم ) تعليم وزارة 24

الصعوبات اليت تؤثر على فعالية 

املعلمة ـ من جانب املنهج ــ " 

 تقديم ورقة عمل " 

 هــ21/7/1416 هــ19/7/1416 الرياض 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  25

التدريب املتكامل يف حمو 

األمية " رئاسة فريق الرئاسة 

 وتقديم ورقة عمل " 

 هــ14/7/1416 هــ10/7/1416 الرياض

 وزارة التعليم ) تعليم البنات (  26

لقاء مديري تعليم البنات " 

االشرتاك يف إحدى جلان اللقاء  

 ورئاسة فريق تقييم اللقاء " 

 هــ17/5/1416 هــ17/5/1416 الرياض 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  27

حمو األمية والثقافة العامة  ندوة

يف الدول العربية " تقديم ورقة 

 عمل مع رئاسة اجللسات " 

 هـ25/3/1415 هـ22/3/1415 بريوت

 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية  28
التنمية التقنية يف اململكة 

 حاضرها ومستقبلها 
 هـ1/8/1414 هـ28/7/1414 الرياض 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 29

ندوة حول اهتمام الدول العربية 

بالرتبية البيئية " تقديم حبث + 

 مقرر جلسات " 

 هــ7/8/1413 هــ5/8/1413 تونس

 جامعة امللك سعود  30

حنو اسرتاتيجية مستقبلية 

إلعداد املعلمني واملعلمات يف 

 اململكة العربية السعودية 

 سة " " رئاسة جل

 هـ16/6/1413 هـ14/6/1413 الرياض 

 وزارة التعليم ) تعليم البنات (  31

اللقاء السنوي األول ملنسوبي 

تعليم البنات ) االشراف على 

إعداد كتاب عن اللقاء ورئاسة 

 جلنة الصياغة 

 هــ5/11/1412 هــ3/11/1412 الرياض 

 جامعة امللك سعود  32
االبتدائي ودوره يف تنمية  التعليم

 املهارات األساسية لدى التلميذ
 هـ22/12/1411 هـ20/12/1411 الرياض 

 هــ9/5/1405 هــ6/5/1405 الرياض  ندوة مديري التعليم  وزارة التعليم  33

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 34
ندوة قادة التقنيات الرتبوية يف 

 األقطار العربية
 هــ15/1/1402 هــ10/1/1402 الكويت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 جلان سبقت املشاركة فيها : 

 ثناء العمل يف ديوان رئاسة جملس الوزراء  ـــ سابقًا ـــ :أ ( أ
 

 رئيس اللجنة ديوان رئاسة جملس الوزراء ــ سابقًا ــ رئيس جلنة التدريب واالبتعاث 1

 رئيس اللجنة ديوان رئاسة جملس الوزراء ــ سابقًا ــ " أسبوعية " للمتابعةرئيس اللجنة الدائمة  2
 

 :  ــ سابقًا ـــ تعليم البنات (قطاع التعليم ) للتطوير الرتبوي بوزارة ثناء العمل وكياًل مساعدًا أ ( ب
 

 نوع املشاركة  املقر اللجنة م

 رئيس اللجنة التعليم " تعليم البنات "وزارة  توصيات اللقاء السنوي األول ملسئولي تعليم البنات  جلنة إعداد 1

 عضو وزارة التعليم " تعليم البنات " جلنة االبتعاث والتدريب  2

 رئيس اللجنة القاهرة  هــ1412جلنة التعاقد للتعليم العام لعام  3

 رئيس اللجنة القاهرة هــ1413 جلنة التعاقد للتعليم العام لعام 4

 عضو وزارة التعليم " تعليم البنات " جلنة دراسة منهج رياض األطفال 5

 عضو التعليم وزارة  جلنة دراسة الئحة تقويم الطالب  6

 رئيس اللجنة وزارة التعليم " تعليم البنات " جلنة التطوير الرتبوي  7

 عضو وزارة التعليم " تعليم البنات " متابعة توصيات اللقاء السنوي األول  جلنة 8

 رئيس اللجنة وزارة التعليم " تعليم البنات " جلنة الصياغة النهائية لتقارير اللجان الشرعية  9

 رئيس اللجنة وزارة التعليم " تعليم البنات " اللجنة الشرعية والسياسية  10

 عضو وزارة التعليم " تعليم البنات " اللجنة الدائمة للتعليم والتدريب املهين 11

 عضو اللجنة العليا لسياسة التعليم اللجنة الفنية باألمانة العامة للجنة العليا لسياسة التعليم 12

 عضو جامعة امللك سعود  مجعية العلوم الرتبوية والنفسية " جسنت "  13

 منسق اهليئة وزارة التعليم " تعليم البنات " االستشارية  اهليئة 14

 عضو وزارة التعليم " تعليم البنات " جلنة إدخال احلاسب اآللي يف املناهج  15

 رئيس اللجنة وزارة التعليم " تعليم البنات " جلنة وضع مناهج التعليم والتدريب املهين  16

 عضو مدينة امللك عبد العزيز  اللجنة الوطنية للتعليم العام  17

 عضو وزارة التعليم  اللجنة العليا للربامج واملناهج  18

 عضو وزارة التعليم " تعليم البنات " جملس الرئاسة  19

 عضو وزارة التعليم " تعليم البنات " جلنة تأليف مادة الفقه للصف الثالث الثانوي ومعاهد املعلمات 20

 رئيس اللجنة وزارة التعليم " تعليم البنات " الشرعية للتعليم املهينجلنة املراجعة  21

 عضو التعليم " وكالة كليات البنات  "وزارة  اللجنة الدائمة لشئون البحث والتأليف 22

 عضو التعليم وزارة  جلنة التعليم الثانوي  23

 

 اللجـــــــان 



 
 

 

 نوع املشاركة  املقر اللجنة م

 نائب الرئيس  التعليم " تعليم البنات "وزارة  املدرسيةاللجنة الدائمة للكتب  24

 عضو  التعليم وزارة  جلنة القياس والتقويم 25

 عضو  التعليم " تعليم البنات "وزارة  جلنة التقييم الشامل للتعليم 26

 عضو  التعليم " تعليم البنات "وزارة  جلنة تقييم برنامج االستعداد األكادميي 27

 عضو  التعليم وزارة  جلنة البعد األمين ملشاكل التعليم العام ــ بنني ــ يف اململكة العربية السعودية 28

 رئيس اللجنة التعليم " تعليم البنات "وزارة  جلنة إعادة صياغة منهج رياض األطفال 29

 نائب الرئيس  التعليم " تعليم البنات "وزارة  جلنة مناقشة خطة البحوث وإقرار مشروعاتها 30

 نائب الرئيس التعليم " تعليم البنات "وزارة  جلنة تقويم البحوث 31

 رئيس املشروع التعليم " تعليم البنات "وزارة  اللجنة املشرفة على تطوير املقررات الدراسية 32

 

 ثناء العمل مديرًا عامًا لتعليم البنات مبنطقة تبوك : أ ( ج
 

 نوع املشاركة  املقر اللجنة م

 رئيس اللجنة  تبوك  هــ1405/1406جلنة النظام واملراقبة الختبارات املرحلة املتوسطة  1

 رئيس اللجنة  القاهرة  هــ1407جلنة التعاقد للكليات املتوسطة لعام  2

 رئيس اللجنة  القاهرة  هــ1409جلنة التعاقد للكليات املتوسطة لعام  3

 عضو تبوك  تبوكجلنة تنمية وتطوير القرى مبنطقة  4

 عضو تبوك  اللجنة العليا جلائزة األمري فهد بن سلطان للتفوق العلمي 5

 أمني عام تبوك  جملس إدارة مجاعة حتفيظ القرآن الكريم 6

 عضو / أمني صندوق تبوك  جملس إدارة مجعية امللك عبد العزيز اخلريية 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


