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المملكة العربية السعودية
جامعة جازان
هاتف منزل  137227770 :جوال / 1777373150 :
البريد اإللكترونيmarwah890@gmail.com :
دكتوره
مروة بنت محمد حمود بكري

المعلومات الشخصية

األسم

 :مروة بنت محمد حمود بكري

رقم السجل المدني 1042376622 :
الجنسية

 :سعودية

العنوان

 :المملكة العربية السعودية – منطقة جازان

الحالة اإلجتماعية

 :متزوجة

صندوق بريد

1500 :

المهارات الشخصية










طموحه ومتوثبة للنجاح والريادة.
العمل تحت كافة الضغوط.
تشجع العمل الجماعي من أجل تحقيق األهداف المشتركة.
القدرة على التحفيز الذاتي.
فاعلة بقضايا المرأة السعودية .
ذات قدرات إدارية وقيادية متميزة .
ذات قدرات إبداعية وإبتكارية.
مهتمة وفاعلة فى مجال البحوث التربوية والتعليمية والعلوم األساسية والتطبيقية.
مهتمة وفاعلة بإرساء المبادىء والمرتكزات األخالقية للممارسات والبحوث المهنية.

التوجهات المهنية

االستعداد الدائم طوال المسيرة المهنية وحتي اليوم لتولي أى مسئوليات أكاديمية (علمية -تعليمية-إدارية )
 ،بما تتيحه لي خلفيتي األكاديمية ومهاراتي الشخصية المبنية على الدوافع الوطنية ومهارات التعامل مع
اآلخرين ،والتحدي ألي صعاب أو معوقات تجابه الطموح الوطني نحو التقدم والريادة.
المؤهالت الدراسية
درجة البكالوريوس:
كلية العلوم – مع مرتبة الشرف األولي – عام 2111م.
دبلوم الدراسات العليا :
األحياء الدقيقة الطبية – جامعة لندن عام 2117م.
درجة الماجستير :
األحياء الدقيقة الطبية  -جامعة لندن للصحة والطب االستوائي -عام 2117م بدرجة
B+
درجة دكتوراة الفلسفة :
األحياء الدقيقة الطبية  -جامعة جالسكوا كاليدونيان  -اسكتلندا  -المملكة المتحدة2101 -م .
المهارات
أوال :المهارات اللغوية
اللغة العربية  :اللغة األصلية
اللغة اإلنجليزية  :طالقة وامتياز كتابة وقرأة وتحدث واستماع.
ثانيا  :مهارات الحاسوب
 دراسات متقدمة فى برامج األوفيس.Microsoft office
 دراسات أولية لبرنامج تصميم الدرس التفاعلىmaker 2

Lecture

 برامج إدارة الوثائق (DMS) (Document management)system
 برنامج إدارة المحتوى اإللكتروني(CMS) express

WBTE

 برنامج تصميم الصفحاتAdobe page mill 3
 برنامج تصميم المواقع. -برنامج ادارة الكتب االلكترونية.

Front page 2000

 المهارات العلمية:ثالثا
o PCR
o RT-PCR
o Real-Time PCR
o Multiplex PCR
o Molecular Biology
o Cellular RNA, DNA, and protein extraction
o Northern Blot
o SDS-PAGE
o Cell Culture
o ELISA
o Electrophoresis
o Fluorescent Activated Cell Sorting (FACS)
o RNA Interference
o

Toxinotyping

o

Ribotyping

o Cytotoxicity
o MLVA

الوظيفة الحالية
رئيسة لجنة الدراسات العليا والبحث

عضو هيئة التدريس أستاذ مساعد بكلية العلوم
العلمي بالكلية

نموذج من بعض ورش العمل الندوات و المؤتمرات المشارك بها

1

الجهة المنظمة

التاريخ

حضور البرنامج التدريبي لمحكمي األلمبياد
الوطني لإلبداع العلمي لمسار ابتكار مؤسسة
الملك عبد العزيز ورجالة للموهبة واالبداع

 22ديسمبر
2202

المكان
لرياض

الدولة
السعودية

رئيسة لجنة التحكيم في مسار اإلبتكار
2

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة للموهبة
واإلبداع

 0-22صفر
0342

جازان

السعودية

موهبة
رئيسة لجنة التحكيم في مسار اإلبتكار
3

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة للموهبة
واإلبداع

 3-4صفر0344

جازان

السعودية

موهبة

4

المشاركة في تصفية المناطق التعليمية
لأللمبياد الوطني لإلبداع العلمي
ابداع

5

رعاية حفل تكريم المعلمات بروضة اطفال
لجنة التنمية األجتماعية األهلية
تنغيذ برنامج التطوع اساس رقي المجتمع

 22بريع اول
0344

 01القعدة 0344

جازان

جازان

السعودية

السعودية

 24محرم 0343

جازان

السعودية

7

رعاية حفل خريجات كلية طب األسنان
بجامعة جازان

0343

جازان

السعودية

8

ورشة عمل ( التدريب على القيادة فى التعليم
العالى )

 5-8جمادى األول
0077هـ

الرياض

السعودية

9

شهادة إجتياز دورة التحديات في القيادة العليا
لوزارة التعليم العالي ( إعداد قادة)

 22-22نوفمبر
2202

مركز القيادة
األكاديمية وزارة السعودية
التعليم العالي

حضور المؤتمر الدولي ال  02للقياديات

17ديسمبر
2204

6

لجنة التنمية اإلجتماعية

دعوة من مجلس
الغرف السعودي

اإلمارات
المتحدة،
دبي

لقاء وحفل الغذاء على شرف صاحبة السمو
 10الملكى أستريد ممثلة جاللة الملك فيليب و
الوزارء المرافقين لها

 07ابريل 2203

الرياض

السعودية

الملتقى الرابع لقيادات مؤسسات التعليم
12
العالى.

8جمادى األخر
0077هـ

الرياض

السعودية

تنظيم فعاليات مؤتمر تيدكس العالمي

 1مايو 2203

جازان

السعودية

منتدى المرأة اإلقتصادى بعنوان (بناء
14
المستقبل ...برؤية المرأة )

 01-5ابريل
2100

غرفة الشرقية

السعودية

13

جامعة جازان

 07حضور ورشة عمل مدراء الجامعات
السعودية والتي عقدها مركز القيادة
األكاديمية بوزارة التعليم العالي.

13-14محرم
1434

ينبع

السعودية

 07مؤتمر :اقتصاديات الشرق األوسط ودور
القطاع الخاص .

22ربيع اول
0343

صندوق النقد
الدولي بالتعاون
مع مجلس
الغرف السعودي

السعودية

 03ملتقى مراكز التميز بالجامعات السعودية .

 5ذو القعدة
0343هـ

الرياض

السعوديه

 02حضور ملتقى اتحاد غرف مجلس التعاون
الخليجي  42إقتصاديات التنمية البشرية في
دول مجلس التعاون الخليجي

1434

 05منتدى المدينة المنورة لالستثماراألول

07-02ربيع ثاني
0077

 20المنتدى االقتصادى العربى – الهنغارى الثانى 22-24جمادى
األول 0341

األمانة العامة
إلتحاد مجلس
الغرف
المدينة المنورة
الرياض

السعودية
السعودية

لقاء( عضوات اللجنة الوطنية النسائية) مع
 20سعادة الدكتور فهد التخيفى – نائب المدير
العام للبرامج الخاصة –وزارة العمل

 21جماد ثاني
0077

مجلس الغرف
السعودية

السعودية

اجتماع اللجنة الوطنية الصناعية الدورى
22
الثامن

 5رجب 0077

الرياض

السعودية

 27المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم العالى

 16-19ابريل
2013م

الرياض

السعودية

 20المؤتمر الدولى الثانى مشاركة ورقة بحثية
بعنوان

20-21مارس
2013

The use of computer programs to
simplify biological scientific
theories

المؤتمر الدولى الخامس للتقنية الحيوية و
 24االحياء الكمبيوترية

مسقط
الجمعية
العمانية
للتقنيات التعليم

 7-0مارس 2107هاواى

سلطنة
عمان

أمريكا

بحث بعنوانprotein threading based on nonlinear integer programming :
 27االجتماع الرابع عشر لمجلس األعمال
السعودى اليابانى

 17فبراير
2203

 26مؤتمر حقوق الطفل العربى .

8-7صفر 0077

جامعة نايف
العربية للعلوم
األمنية

السعوديه

الملتقى العالمى للمبدعين فى التدريس
27
الجامعى .

20-22ربيع األول
0070هـ

جامعة اإلمام
محمد بن سعود
اإلسالمية

السعودية

المشاركة في البرنامج التدريبي القيادة وإدارة
البرامج للمرأة من قبل المركز الثقافي
البريطاني بالتعاون مع جامعة درهام إلدارة
28
األعمال يستهدف البرنامج  23سيدة قيادية
بمستويات ادارية وقيادية عليا ووسطى
بمنظمات في جميع قطاعات المملكة

 2-2مايو 2204

الغرف
السعودي

 8-9ديسمبر
2204

وجهت الدعوة
من اللجنة
الوطنية النسائية
بمجلس الغرف
السعودي
الرياض

23-22ابريل
2204

مدينة الملك عبد الرياض
العزيز للعلوم
والتقنية بالتعاون
مع مكتب
براءات
اإلختراع

29

تلبية دعوة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية
المشاريع لحضور منتدى ريادة األعمال
العالمي في مركز دبي التجاري العالمي

حضور المنتدى السعودي الثاني للملكية
الفكرية اقتصاديات الملكية الفكرية
 30كما تم على هامش اإلجتماع تدثين موقع
فكرتي المقدمة للمدينة سابقا وهي عبارة عن

طوكيو

اليابان

السعودية

دبي

لمجلس التعاون
الدولي

موقع توعوي يهدف للتعريف بالملكية الفكرية
وانظمتها واقسامها
 70حضور بنامج اليوم التاسع من الحملة
التوعوية لمادرة إجرائي

15ياناير 2204

مجلس الغرف
السعودية

الرياض

 72عضو لجنة اإلجتماع التشاوري في اجندة
اعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية
السعودية ومجموعة ال عشرين

28ماي 2204

الرياض

السعودية

 77تلبية دعوة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية
المشاريع لحضور منتدى ريادة األعمال
العالمي في مركز دبي التجاري العالمي

8-9ديسمبر
2204

وجهت الدعوة
من اللجنة
الوطنية النسائية
بمجلس الغرف
السعودي
الرياض

دبي

 70دعوة كريمة من صاحب السمو الملكى أمير
منطقة جازان ،مع وزارة البترول والثروة
المعدنية وشركة أرامكو السعودية في "
منتدي جازان اإلقتصادي"

فبراير 2201

جازان

السعودية

 2-2جماد األول
0341

الرياض

السعودية

41

إجتياز دورة التدريب على القيادة في التعليم
العالي
الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي
والمجلس الثقافي البريطاني

 77حضورلقاء القيادات النسائية 2201

19-20مايو
2201

األمانة العامة
لمجلس الغرف
السعودي

الرياض

 73برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين
حضور المنتدى الوطني لسيدات األعمال
الثاني

1-2ديسمبر
2201

مجلس الغرف
السعودي

الرياض

حضور الملتقى والمعرض التقني السعودي
الثامن التدريب STCEXالتقني ورؤية
 2242تحت رعاية معالي وزير التعليم
 42رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الوظائف السابقة

قاعة الملك
فيصل
 04ديسمبر 2201
للمؤتمرات
الرياض

السعودية

تلبية دعوة من معالي وزير الخدمة المدنية
معالي األستاذ خالد العرج لحضور مؤتمر
 42التنمية اإلدارية في ظل التحديات اإلقتصادية
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز ال سعود

23-22نوفمبر
2201

تلبية دعوة من معالي محافظ المؤسسة العامة 13-15ديسمبر
 01للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد بن فهيد 2201
لحضور مؤتمر التدريب التقني 2242
برعاية معالي وزير التعليم

معهد اإلدارة
العامة

المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني

الرياض

الرياض

حضور ورشة عمل مع معالي وزير التجارة
واإلستثمار لمناقشة ماتم التوصل له من قبل
 02نوفمبر 2201
30
مجلس الغرف السعودي في شأن تكامل العمل
بين الهيئتين لتحقيق اهداف رؤية 2242

مجلس الغرف
السعودي

لقاء صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن
 32سلمان ال سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني

 02ابريل 2201

غرفة الرياض

الرياض

 07ملتقى ومعرض الفرص االستثمارية في
المملكة تحت رعاية صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن بندر

15رجب 0341

الغرفة التجارية
الصناعية

الرياض

 00حضور ورشة عمل برنامج العمل عن بعد
الذي يهدف الى زيادة فرص العمل للمرأة
لتحقيق اهداف رؤية 2242

16اكتوبر 2201

وزارة العمل
والشؤن
اإلجتماعية

الرياض

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين
 23-22صفر
تلبية دعوة معالي محافظ المؤسسة العامة
31
للتدريب التقني والمهني حضور مؤتمر التنمية 0342
األدارية في ظل االلتحديات اإلقتصادية

المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني

اإلجتماع الثالث للمجلس التنسيقي لعمل المرأة
2202 /02-02
 31بحضور رئيسة المجلس التنسيقي سمو
األميرة نوررة بنت محمد ال سعود

مجلس الغرف

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين
 00-2ابريل
 32الملك سلمان بن عبد العزيز حفظة هللا حضور
2202
المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم

الرياض

دعوة صاحب السمو الملكي األمير سلطان
 32بن سلمان رئيس جمعية األطفال المعوقن
إلفتتاح مركز رعاية األطفال المعوقين

 24ديسمبر  2202جازان

الرياض

الرياض

الرياض

السعودية

السعودية

المشاركة البحثية في برنامج دولي خاص
32
باإلستنسا
مساعد المدير التنفيذي للحملة الدولية امن
 12وامان

يناير 2202

طوكيو

اليابان

مسلمة لصاحب
اإلختصاص
إلعتمادها

الرياض

السعودية

 عميدة المجمع األكاديمي للطالبات من  2200حتى 2202 مشرفة المجمع األكاديمي بدرجة عميدة من عام 2101م.إلى عام 2100م مدربة معتمدة من مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز للحوار الوطني 2101م. محاضرة في جامعة جازان من عام 2117م إلى عام 2101 عملت أثناء دراسة الدكتورة كمساعد أستاذ جامعي في المختبرات الخاصة بجامعة جالسكو كاليدونينالخاصة بعلم األحياء الجزيئية من عام2118م إلى عام 2115م.
 العمل في المختبر المركزي االسكتلندي لالحياء االهوائية وظيفة جزئية يوم في اإلسبوع2118م.الى2101م.
 العمل في مختبر كلية الطب في جامعة ادينبرة للدارسة الجزيئية لمدة ثالث اشهر كجزء من بحثيللدكتورة عام  2118م.
 محررة صحفية غير متفرغة لصحيفة عكاظ عام 2112م. محرر صحفي سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة  2220م.الجوائز والتكريمات
 حاصلة على لقب سفيرة االستثمار التعاون الدولي من هيئة اإلستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصرالعربية .2202
 تكريم من"الشركة األكاديمية للخدمات التعليمية بالمشاركة مع مؤسسة كرييتف اسوسيشن انترناشيونال "واشنطن
ضمن ابرز الكوادر النسائية الرائدة بالمملكة ،وادراج السيرة الذاتية للمختارات بالتكريم بالكتاب المعجم
الصادر باللغة اإلنجليزية
على المستوي الدولي تحت عنوان سيدات سعوديات ناجحات ولعبة الحكمة.
تضمن اسمي مع اسماء المعة في تصنيف اقوى السعوديات البارزات في عهد الملك عبد هللا تحت عنوان
pioneer
 Saudi Womenفي تصنيف سعودي جازيت بالمشاركة مع الدكتورة خولة الكريع والدكتورة حياة سندي
وسيدة األعمال لبنى العليان وغيرهن من األسماء االمعة في مختلف التخصصات.
 المشاركة بالحفل السنوي ألبرز سيدات األعمال على مستوي المملكة –  3سبتمبر .2107 -شهادة التميز من "معهد جائزة الشرق األوسط للتميز" في مجال الطب والبحوث العلمية – 2102/7/8م.

 -تضمن اسمي في الدرع الذهبي للقياديات السعوديات يوجد بالمتحف الوطني – الرياض.

عضوية اللجان والجمعيات
 عضوية الهيئة اإلستشارية للجودة والتطوير – جامعة جازان. عضوية لجنة تطوير الوضع اإلداري والتنظيمي لكليات البنات – جامعة جازان. رئيسة لجنة متابعة وتنفيذ االجراءات والتكاليف اإلدارية بالمجمع األكاديمي للطالبات "."1 رئيسة لجنة التطوير األكاديمي وضمان الجودة بالمجمع األكاديمي للطالبات "."1 رئيسة لجنة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد المجمع األكاديمي جامعة جازان. رئيسة لجنة التظلمات بالمجمع األكاديمي للطالبات "."1 رئيسة لجنة مجلس المجمع األكاديمي للطالبات "."1 عضو مجلس قسم الحياء – كلية العلوم – جامعة جازان. رئيسة اللجنة اإلستشارية بالمجمع األكاديمي للطالبات "."1 عضو مؤسس في الجمعية العمومية لأليتام 2107 -م. عضوية اللجنة االشرافية لعمادة خدمة المجتمع 2202 عضواللجنة التنسيقية لعمل المرأة 2100-2102عضو اللجنة الوطنية النسائية 2203-2202
 رئيسة لجنة سيدات االعمال بغرفة جازان التجارية 2102 -2100 عضوية جمعية محاربة القات بجازان  2107الى تاريخة . عضوية بمجلس العالقات الخليجية الدولية (كوغر) م 2013 عضو بمجلس الغرف السعودي 2100م . عضوية الغرف التجارية بمنطقة جازان 2102م . عضوية الفريق الخاص بدعم األسر المنتجة على مستوى المملكة 2102م. عضوية جمعية إماطة  2102م. عضوية جمعية المثقفات السعوديات  2102م عضو لجنة سن واقرار قوانين العمل للمرأة السعودية وزارة العمل. رئيسة لجنة التحكيم في برنامج موهبة للمرحلة األولى لعام2101م. -رئيسة لجنة التحكيم في برنامج موهبة للمرحلة الثانية لعام 2100م.

 عضوية اللجنة الدائمة  -الهيئة اإلستشارية لعمادة التطوير والجودة االكاديمية 2100م. عضوية الجمعية األمريكية لإلحياء الدقيقة 2115م . عضوية الجمعية البريطانية لإلحياء الدقيقة 2115م . عضوية الجمعية االسكتلندية لإلحياء الدقيقة 2115م .الوظائف اإلستشارية
 مستشارغيرمتفرغ لوزيرلتعليم العالي  2102الى .2100 مستشارغير متفرغ للجامعة االلكترونية .2107 -مستشار غير متفرغ ألمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر ال سعود 2202

التدريب المهنى
 شهادة اجتياز اللغة من معهد لندن للغات لندن المملكة المتحدة . 2222 شهادة دبلوم في اللغة األنجليزية األكاديمية جامعة  UCLلندن المملكة المتحدة .2220 شهادة الترجمة من اللغة اإلنجليزية الى اللغة العربية لندن الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفينبالمملكة المتحدة و ايرلندا .2222
 دبلوم األحياء الدقيقة الطبية جامعة لندن .2224 ماجستير األحياء الدقيقة الطبية كلية لندن للصحة والطب اإلستوائي مع مرتبة الشرف ،2224 التدريب في مستشفى سانت ميري في العاصمة لندن بالمملكة المتحدة مختبر الفيروسات الطبية تحتإشراف البروفيسور مايكل ماقارفي .2223
 التدريب في مختبر البايو ساينس تيكنولوجي وحدة الدراسة الجينومية للبكتيريا الخبيثة اشرافالبروفيسور بول هيرون جامعة ادينبرة جالسكو ،اسكوتلندا ،المملكة المتحدة.
 دكتوراة في األحياء الدقيقة الجزيئية الطبية من قسم البايو تيكنولوجي ساينس جامعة جالسكو كاليدونين.2202
 حاصلة على فرصة عمل كبوست دوك لمدة عامين من كلية الطب جامعة ادينبرة بالمملكة المتحدة. شهادة اجتياز ورشة عمل بعنوان "التدريب علي القيادة فى التعليم العالي" الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماداألكاديمي والمجلس الثقافى البريطاني -الرياض  5-: 8جمادي األول  0077ه.
 شهادة اجتياز ورشة عمل بعنوان " التعليم القائم على الكفاءة في بيئات التعلم اإللكترونية والمدمجة "-عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد -جامعة جازان – 1436/2/2ه.
 شهادة اجتياز ورشة عمل بعنوان " التعليم القائم على الكفاءة في بيئات التعلم اإللكترونية والمدمجة "-عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد -جامعة جازان – 2014/11/24م.
ابرز المشاركات العلمية

 األشراف البحثي على طالبتين للدراسات العلياء مرحلة الماجستير جامعة جازان .2202 -2202 عضو لجنة قسم األحياء كلية العلوم 2202 عضو لجنة تقييم ابحاث الماجستير قسم الدراسات العلياء كلية العلوم .2202 المشاركة بدعوي شخصية موجهة من منظمة األمم المتحدة " "UNللمشاركة بفاعليات " المؤتمرالدولي اإلقتصادى والتعليمي واإلداري والصناعي والبحثي "  -لندن –  15 :12فبراير 2015م.
 المشاركة بدعوي شخصية موجهة من منظمة الصحة العالمية " "WHOللمشاركة بمؤتمر بعنوان"نحو محاربة إساءة المعاملة و االزمات الصحية واالرغام على العمل لألطفال"  -اتالنتيك– نيوجيرسي–
الواليات المتحدة.
 المشاركة في فعاليات " ملتقي ومعرض الفرص اإلستثمارية في المملكة " – الرياض –  6:4مايو2015م.
 اإلختيار تكليفا من لجنة التنمية اإلجتماعية واألسرة بمجلس المنطقة ،بعقد ورشة عمل بعنوان" تسهيلموجبات الزواج ودوره فى محاربة الجرائم " .2203
المشاركة في فعاليات مؤتمر قياديات التعليم األول والثاني و الثالث في وزارة التعليم العالي 2100-2102المشاركة كمتحدث رسمي ضمن فعاليات الجمعية االسكتلندية لإلحياء الدقيقة لمناقشة نتائج بحثي في كليةالطب جامعة جالسكوا.
 القاء سبع محاضرات علمية في تطور بحثي واإلكتشافات العلمية لجينات مميتة من بكتيريا الكوليستريدومالمصدقة دوليا في كل من بريطانيا اسكتلندا وكندا تمت بالتنسيق مع جامعة جالسكو كاليدونين - 2222
. 2202
المشاركة ضمن ورشة عمل اعداد القيادات والتي عقدها مركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم العالي،يومي الثالثاء واألربعاء 0070/0/00-07هـ الموافق 2102/00/28-23م ،في فندق موفنبيك بمدينة ينبع.
المشاركة بورشة عمل بعنوان "مقتضيات القيادة األكاديمية " -مركز القيادة األكاديمية – وزارة التعليمالعالي -الرياض 1 :1 -مارس .2200
المشاركة في لقاء حول " نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على االستثمار في المملكة العربية السعودية"،برعاية سمو األمير الدكتور /بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق
التحكيم السعودية ،وذلك في يوم االثنين 0077/00/25ه الموافق 2102/01/07م
اإلشراف على بحثين للماجستير لطلبة استكتالند وثالث ابحاث لطلبة الباكالوريس في جامعة جالسكواكاليدونين في مرحلة دراستي للدكتوراة 2100-2101م.
المشاركة ضمن الوفد المشارك لحضور عقد مفاوضات رسمية وتوقيع معاهدات علمية مع عدة جامعاتوزيارة معالي وزير التعليم العالي الدكتور العنقري في رحلتين رسمية عام 2101م لكل من دولتي استراليا
ونيوزلندا .
المشاركة في مؤتمر معوقات عمل المرأة السعودية والحلول المقترحة المنعقد قي ((...وزارة العمل )).....من شهر محرم 0077هـ  2202بدعوة من وزارة العمل .
عضو في لجنة سن قوانين عمل المرأة الجديد بدعوة من وزير العمل 2202ابرز المشاركات اإلعالمية







-

تضمنت موسوعة "الكتاب المعجم" – تأليف شارون فيدمان – سيرتي الذاتية كأحد الشخصيات
النسائية البارزة فى العصر الحديث2015 -م.
لقاء تلفزيوني ببرنامج خارج الحدود في قناة الثقافية السعودية لمدة 021دقيقة عام2100م.
لقاء صحفي بوكالة االنباء السعوديه عام 2101م .لعرض نتائج أبحاثي في السفارة السعودية
بالمملكة المتحدة.
لقاء صحفي مع سعودي جازيت تم في الملحقية السعودية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة
المتحدة .2202
تغطية نتائج مستجداتي البحثية في جريدة البي بي سي البريطانية 2202
نشرت نتائج أبحاثي وتكريمي على صحف عربية ودولية عام  2202في:
صحيفة االيدبيندت وصحيفة الجارديان  -المملكة المتحدة.
صحيفة اسكوتس -اسكتلندا.
مجلة فواصل للطلبة السعوديين -استراليا.
صحف عكاظ والوطن والمدينة والرياضية في السعودية .
عدد من الصحف االلكترونية مثل سبق والوئام .

اإلكتشافات العلمية
 اكتشاف طرق حديثة النتقال البكتيريا المميتة ديفسيل من الحيوان لإلنسان في منطقة اسكتلندا2101واعتمادها كمصدر وسيط ناقل للبكتيريا الخبيثة يكشف كأول مرة.
 اكتشاف نوع مميت بوغي مقاوم للعوامل الحيوية من بكتيريا الكلوستريديوم ديفسيل موجود في السلطاتالجاهزة لألكل في دولة بريطانيا  2101م.
 اكتشاف نوعين جديدين غير معرفة من أنوع سالسات الديفيسل من أمعاء القطط وتم تسمية البكتريا وإرسال نسخ منها العتمادها في كل من مختبر كارديف لألحياء الالهوائية في انجلترا والمختبر المركزي
في اسكتلندا و أمريكا2101م .
 اول من قام بدراسة وتطوير تكنيك ( ) MLVAللدراسة الجزيئية على بكتيريا الكلو ستر يد يوم بالتعاونمع المختبر المركزي في اسكتلندا 2115م.
 جزيئين من أبحاثي وتوصياتي أرسلت واعتمدت في المختبر المركزي في اسكتلندا ووزارة الصحةالبريطانية .2202
المؤلفات
 المراة الخليجية بين طرقات الحاضر وبوابة المستقبل  .تحت النشر . مقدمة علم االحياء الدقيقة الطبية  .مازال في مرحلة التدقيق اللغوي . 1اوراق بحثية منشورة في مجالت علمية دولية فترة دراسة الدكتوراه. 27ورقة بحثية مشارك بها ومنشورة في مؤتمرات ومجالت دولية بعد مرحلة الدكتوراة الى تاريخة. بحث منشور في مجلة علمية األمراض المعدية و الحاصلة على ايمباكت فاكتور  2من اصل  02وتعتبراعلى مجلة علمية في التقييم الدولي في مجال العلوم الطبية .
المشاركات بالمنظمات المدنية والعمل التطوعي
 مؤسسة جمعية المرأة العاملة ((تحت التأسيس )) مشاركة بورقة عمل في ملتقى العمل النسائي التطوعي ،وزارة الخدمة االجتماعية بجازان 2102م. -مؤسسة مجموعة أصدقاء كالي الغير ربحية لدعم التعليم في اسكتلندا -خاصة بدعم الطالب المبتعثين

من الجنسيات العربية عام  2115م.
عضو جمعية المرأة الخليجية.2204 .
 العمل التطوعي بدور العجزة في مدينة جالسكوا لخدمة كبار السن بهدف التعريف بالثقافة اإلسالمية 2222الى .2202
 عضو في جمعية السالم الدولية التابع لألمم المتحدة .2202 عضو جمعية المرأة الخليجية.2204 .المساهمات التطوعية فى خطط التنمية الشاملة والمستدامة بمنطقة جازان
 برنامج اللجنة الوطنية النسائية برنامج مقترح للنصف االول من العام  0077ه 2100 -م تم تقديمهالغرف السعودي بالرياض (تم اعتماده وارسال نسخه منه الى كل الغرف السعودية في المملكه)2107م .
 المركز الوطنى للتنمية المعرفية واالبتكار قدم لجامعة جازان .2100 مركز دعم المهارات االبداعية واإلبتكارية بسوق العمل2100 مركز الدراسات واإلستشارات التنمية المجتمعية .2204تقديم خطة البرنامج الوطني لتمكين عمل المرأة قدم للغرف السعودي بالرياض وتم إعتمادة وتعميم العمل به
على كل الغرف التجارية بالمملكة.
 فكرة المركز التكنولوجى للتجهيزات العلمية والبحثية تم ارساله الى امارة منطقة جازان .2107 فكرة المركز الوطنى لبحوث وتقنات اإلشعاع تم ارساله المارة منطقة جازان.2102 ورقة عمل جريمة اإلتجار باألعضاء وآليات تجفيف منابعها تم المشاركه بها في مؤتمر حقوق الطفل.2102
المقترحات والمساهمات البحثية فى خطط دعم اآلليات التربوية والتعليمية بالمملكة
 المشروع القومي لبحوث وتطبيقات الذكاءات المتعددة .بهدف توجيه ودعم كفاء المخرجات التعليمية. المركز الوطنى للمشاركة المجتمعية للجامعات السعودية. المركز الوطني لالستثمار المعرفي ورعاية المنتجات المعرفية والصناعات اإلبداعية. المركز التعليميي لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة. برنامج الريادة بالمنظمه التربوية والتعليمية ( تم ارساله الى االرشاد التربوي بمنطقة جازان) .2107 المشروع القومي لدعم القنوات الرابطة بين التعليم المدرسي والجامعي. التعليم الفني المتطور آلية لتنمية شاملة ومستدامة (رؤية ذاتية). مركز دعم المهارات والمعارف التربوية ألعضاء هيئة تدريس الجامعات.بعض نماذج من البحوث المنشورة بعد مرحلة الدكتوراه
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