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 لمحة عامة

شاركت في في المجال األكاديمي وطب األمراض الجلدية. شغلت العديد من المناصب اإلدارية ، كما  عشر عاما   ثمانيةخبرة تتجاوز ال

إضافة إلى وألمراض الجلدية وأمراض الشعر. ا طب ألبحاث المنشورة في مجالل متواصلت على سجل حافظالعديد من اللجان.  عضوية

.األمراض الجلدية حولم الطبي، المتركزة بشكل رئيسي المجتمعية والتعلي الصحية ذلك شاركت في أنشطة التوعية  

 

ةالحالي المهام  

 .وكيلة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون الصحية، الرياض، المملكة العربية السعودية 

  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنمجلس عضو. 

 نائب رئيس مجلس ادارة مستشفى الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي. 

 الرياض الطبية، الحبيب سليمان الدكتور لمجموعة األكاديمي االستشاري المجلس عضو. 

 قسم األمراض الجلدية، كلية الطب، جامعة الملك سعودستاذ طب الجلدأ ،. 

  الجلد وأضطرابات الشعر والجلد العرقي.استشاري طب 

 

 المؤهالت العلمية

 2011: ،كلية طب جامعة ويك فورست. وينستن الزمالة السريرية والبحثية في اضطرابات الشعر من قسم األمراض الجلدية-

 .سالم، كارولينا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية

 2009: .شهادة الممارسة السريرية الجيدة لألبحاث، الرياض، جامعة الملك سعود 

 2007:  ات الصحيةالهيئة السعودية للتخصصممارسة العالج بالليزر من تصريح 

 2005: المجلس العربي لالختصصات الطبية، دمشق، ألمراض الجلدية والتناسليةشهادة المجلس العربي في اختصاص ا ،

 سوريا.

 2005: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الرياض، المملكة ألمراض الجلديةشهادة االختصاص السعودي في طب ا ،

 العربية السعودية.

 2005: جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.ألمراض الجلديةزمالة جامعة الملك سعود في ا ، 

 1999/2000:  4.2/5بجامعة الملك سعود بمعدل تراكمي بكلوريوس طب وجراحة، كلية الطب. 

 2000/2001: ."فترة االمتياز بتقدير "ممتاز 



 االكاديمية درجاتال

 2018-  :قسم األمراض الجلدية، كلية الطب، جامعة الملك سعود.أستاذحتى اآلن ، 

 2012 - 2018: .أستاذ مشارك، قسم األمراض الجلدية، كلية الطب، جامعة الملك سعود 

 2006-2012 :أستاذ مساعد، قسم األمراض الجلدية، كلية الطب، جامعة الملك سعود. 

 2002-2006 :معيد، قسم األمراض الجلدية، كلية الطب، جامعة الملك سعود. 

 

 المناصب االكاديمية االدارية

 2017-  :السعودية.وكيلة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون الصحية، الرياض، المملكة العربية حتى اآلن 

 2016-  وكيلة كلية الطب لشؤون الطالبات، جامعة الملك سعود.2017اغسطس : 

 2015-2016: .أمين مجلس كلية الطب، جامعة الملك سعود 

 2013-2016 :.وكيلة كلية الطب لطالبات السنة األولى والثانية، جامعة الملك سعود 

 2013: .مستشار لوكالة الكلية للشؤون األكاديمية، كلية الطب، جامعة الملك سعود 

 2007-2014: .منسق تدريب االمتياز بقسم األمراض الجلدية، كلية الطب، جامعة الملك سعود 

 

 ب والمهام في المجال الصحيالمناص

 2018-:استشاري، قسم األمراض الجلدية، مستشفى الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، جامعة األميرة نورة بنت  حتى اآلن

 عبدالرحمن، الرياض.

  نائب رئيس مجلس ادارة مستشفى الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، جامعة األميرة نورة بنت  حتى اآلن: -2017سبتمبر

 عبدالرحمن، الرياض.

  مؤسس عيادات الشعر التخصصية، قسم األمراض الجلدية، مستشفى الملك خالد الجامعي، جامعة الملك سعود. :2012يناير 

 2008-2013: .مدير عيادات الليزر، قسم األمراض الجلدية، مستشفى الملك خالد الجامعي، جامعة الملك سعود 

 2007-2013: .مستشار غير متفرغ بعيادات جوفا للجلدية والتجميل 

 2007-:استشاري، قسم األمراض الجلدية، مستشفى الملك خالد الجامعي، جامعة الملك سعود. حتى اآلن 

 2006-2007 :.اخصائي أول، قسم األمراض الجلدية، مستشفى الملك خالد الجامعي، جامعة الملك سعود 

 2001-2005: سعود.، قسم األمراض الجلدية، مستشفى الملك خالد الجامعي، جامعة الملك طبيب مقيم 

 

 الجوائز والتكريم

 2011تحدة األمريكية، محصلت على منحة االرشاد من جمعية شمال أمريكا ألبحاث الشعر، الواليات ال. 

  في سلسلة من هو في الطب سيرتها ذكرت'who's who in medicine'' ' 2010طبعة . 

  في سلسلة من هو في العالمسيرتها ذكرت ''who's who in the world'' 2009 طبعة . 

  حصلت على المرتبة الثانية على كافة المتقدمين الحاصلين على شهادة المجلس العربي في اختصاص األمراض الجلدية والتناسلية

 .2005)المرتبة األولى على المتقدمين السعوديين(، دمشق، سوريا، 

  ،1999/2000حصلت على المرتبة األولى على خريجات كلية الطب، جامعة الملك سعود. 



  ،1999/2000الطالبة المثالية لكلية الطب، جامعة الملك سعود. 

 

 اللجان عضوية

 الرياض عبدالرحمن، بنت نورة األميرة جامعة العالمية، للتصنيفات العليا اللجنة عضو :اآلن حتى -2018 ديسمبر. 

 الرياضالحبيب الطبيةالمجلس االستشاري األكاديمي لمجموعة الدكتور سليمان عضو حتى اآلن:  -2018 مايو ،. 

  اللجنة العليا الدائمة للتخطيط والميزانية، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الرياض.عضو حتى اآلن:  -2018يناير 

  عضو اللجنة العليا الدائمة للجودة واالعتماد األكاديمي، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الرياض.حتى اآلن:  2017ديسمبر 

 اللجنة العليا الدائمة للتطوير التنظيمي، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الرياض.عضو حتى اآلن:  -2017ر أكتوب 

  رئيس اللجنة الدائمة للكليات الصحية، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الرياض.حتى اآلن:  -2017سبتمبر 

  بنت عبدالرحمن، الرياض.مجلس جامعة األميرة نورة عضو حتى اآلن:  -2017سبتمبر 

  اللجنة المركزية للقبول في الكليات الصحية، وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية، جامعة الملك سعود، الرياض. عضو: 2017مايو 

  لجنة االعالم، كلية الطب، جامعة الملك سعود. عضو :2017فبراير 

  الجامعة للشؤون األكاديمية، جامعة األميرة نورة بنت ، وكالة لجنة التخطيط األكاديميعضو حتى اآلن:  -2016ديسمبر

 عبدالرحمن، الرياض.

  عضو المجلس التنسيقي للمدينة الجامعية للبنات، جامعة الملك سعود، الرياض. :2017سبتمير -2016نوفمبر 

  سعود، الرياض.لجنة مقابالت واختيار الطلبة المتقدمين بطلب التحويل لكلية الطب، جامعة الملك عضو : 2016يونيو 

 اللجنة المركزية للقبول في الكليات الصحية، وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية، جامعة الملك سعود، الرياض. عضو: 2016 فبراير 

  من هيئة تقويم التعليم "نائب  المؤسسي لجنة اعداد الدراسة الذاتية للمعيار الرابع لتجديد االعتماد األكاديمي عضو :2015ديسمبر

 رئيس اللجنة"، وكالة الجامعة للجودة والتطوير، جامعة الملك سعود، الرياض.

  عضو لجنة دراسة العرض المقدم من مدينة الملك فهد الطبية بخصوص انشاء فرع من كلية الطب بمدينة الملك فهد  :2015ديسمبر

 .الطبية

  الذاتية لتجديد االعتماد األكاديمي البرامجي من هيئة تقويم التعليم لبرنامج بكلورويس الطب  عضو لجنة اعداد الدراسة: 2015أكتوبر

 والجراحة، كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.

  رئيس لجنة اعداد ومراجعة الوثائق المتعلقة بالدراسة الذاتية لتجديد االعتماد األكاديمي البرامجي من هيئة تقويم : 2015أكتوبر

 لتعليم لبرنامج بكلورويس الطب والجراحة، كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.ا

  لجنة مقابالت واختيار الطلبة المتقدمين بطلب التحويل لكلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.عضو : 2015يوليو 

  عضو لجنة التطوير، كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.: 2015يونيو 

  عضو لجنة مراجعة نموذج التقييم السنوي ألعضاء هيئة التدريس، وكالة الجامعة للجودة والتطوير، جامعة الملك  :2015مايو

 سعود، الرياض.

  اللجنة المركزية للقبول في الكليات الصحية، وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية، جامعة الملك سعود، الرياض. عضو: 2015أبريل 

  عضو لجنة اعداد الهيكل االداري الموحد للكليات بالمدينة الجامعية للبنات، جامعة الملك سعود. :2015مارس 

  هـ1437/1438ملك سعود للعام المالي ميزانية جامعة اللتخطيط لعضو لجنة تحديد االحتياج للموارد البشرية ل :2015يناير 

  معة الملك سعود، الرياض.عضو لجنة التخطيط االستراتيجي، كلية الطب، جا: 2015يناير 

  عضو لجنة المخالفات واالنضباط الطالبية، كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.: 2015يناير 



  عضو لجنة شؤون كلية الطب، كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.: 2014نوفمبر 

  لية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.لجنة مقابالت واختيار الطلبة المتقدمين بطلب التحويل لكعضو : 2014يوليو 

  شاركت كمحكم في المؤتمر العلمي الطالبي السادس، جامعة الملك سعود، الرياض.: 2014مايو 

  جامعة الملك سعود، الرياض. رئيس لجنة اعداد تنظيم الحماية من التحرش بكلية الطب والمستشفيات الجامعية،: 2014أبريل 

 كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.اختيار الطالبة المثاليةلجنة  رئيس: 2014 ابريل ، 

  اللجنة المركزية للقبول في الكليات الصحية، وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية، جامعة الملك سعود، الرياض. عضو: 2014مارس 

  جامعة الملك سعود، الرياض. رئيس لجنة توزيع األماكن بكلية الطب فرع المدينة الجامعية للطالبات،: 2014فبراير 

  عضو لجنة التخطيط المالي لمركز المهارات السريرية والمحاكاة، جامعة الملك سعود، الرياض. :2014فبراير 

  رئيس لجنة حماية الحقوق الطالبية للطالبات، جامعة الملك سعود، الرياض. :2013نوفمبر 

  الملك سعود، الرياض. مجلس كلية الطب، جامعة عضو :2017سبتمبر -2013أكتوبر 

  المشرف الميداني على لجان المقابالت الشخصية للقبول في الكليات الصحية، وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية، : 2013يونيو

 جامعة الملك سعود، الرياض.

 2013 :كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.اختيار الطالبة المثاليةلجنة  عضو ، 

  كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.التثقيف الصحي وتوعية المجتمع، قسم األمراض الجلديةلجنة  رئيس: 2013فبراير ، 

 2007-2014 :كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.االرشاد األكاديميلجنة  عضو ، 

  جامعة الملك سعود، الرياض.األول شاركت كمحكم في المؤتمر العلمي الطالبي: 2009ديسمبر ، 

 عضو اللجنة المنظمة لالمتحان النهائي السريري للزمالة السعودية في طب األمراض الجلدية، الهيئة السعودية : 2009توبر أك

 للتخصصات الصحية، الرياض.

 2008  الميدانية للقبول في الكليات الصحية، وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية، جامعة  الشخصية لجان المقابالت عضو: 2009و

 الملك سعود، الرياض.

 2007  عضو لجان المقابالت لألطباء المقيمين والمعيدين المتقدمين لزمالة جامعة الملك سعود في طب األمراض الجلدية، : 2014و

 سعود، الرياض.قسم األمراض الجلدية، كلية الطب، جامعة الملك 

 2007 : ،عضو اللجنة المسؤولة عن تجهيز مكتبة الطالبات في المركز األكاديمي للطالبات بمستشفى الملك خالد الجامعي، كلية الطب

 جامعة الملك سعود، الرياض.

 2006-2014 : طب الجلد، عضو في عديد من لجان قسم األمراض الجلدية ومنها: لجنة ضمان الجودة، ولجنة تطوير منهج مقرر

ولجنة األبحاث، ولجنة التوظيف والترقيات، ولجنة األدوية والمشتريات، ولجنة الحوادث والوفيات، كلية الطب، جامعة الملك سعود، 

 الرياض.

  عضو مجلس قسم األمراض الجلدية، كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض.: 2006مارس 

 

 العضوية في الجمعيات المهنية

 2011- عضو في جمعية شمال أمريكا ألبحاث الشعر اآلن:حتى. 

 2005- :عضو في الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلدحتى اآلن. 

 

 



 التعليم والمشاركات المهنية

  :مراجع لعدد من المجالت المحكمة ومنهاClinical and Experimental Dermatology Research, International Journal of 

Dermatology, and International Journal of Health Sciences. 

 مشارك بفعالية في تعليم وتدريب األطباء في مجال طب الجلد. 

 مشارك بفعالية في أنشطة وفعاليات الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد 

 ب.مشارك بفعالية في تعليم وتدريب طلبة الطب كما نضمت عددا من البرامج االثرائية لطلبة الط 

 

 التثقيف الصحي والمشاركات المجتمعية

 .ية المجتمعية بما يختص بأمراض ومعالجات الجلدبفعالية في برامج وفعاليات التوعمشارك 

  مقالة توعوية منشورة في مختلف المجالت والصحف ومواقع االنترنت. 60لدي أكثر من 

  الجلد في عدد من الملتقيات في الجامعات ومراكز  محاضرة وورشة عمل توعوية حول أمراض ومعالجات 20ألقيت أكثر من

 المجتمع.

 2005-2007 : اللجنة االستشارية لمجلة الجلدية )وهي مجلة توعوية تصدر عن الجمعية السعودية ألمراض وجراحة عضو

 .الجلد باللغة العربية(

 

والتعلم المستمر تطوير الذات  

. القيادة واالدارة:1  

 بعنوان عملحضرت ورشة : 2019 فبراير "Leading changes in Organization ،" ،عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود

 الرياض.

  بعنوان حضرت ورشة عمل :2018ديسمبر"The A-Z of Great Leadership"   .في مؤتمر التميز الثاني في جودة وادارة المختبرات

 الشؤون الصحية بالحرس الوطني. الرياض. 

 حضرت ورشة عمل :2018 أبريل "Excellence in Undergraduate Education " .يادة مركز القوالمعدة لوكالء الجامعات السعودية

 .الرياض األكاديمية، وزارة التعليم،

 اكملت برنامج: 2017ديسمبر -أكتوبر " "Strategic Thinking and Influencing, Center for Creative Leadership  معهد االدارة

 العامة، الرياض.

  أكملت برنامج ": 2017مارسStakeholder Engagement ،".عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود، الرياض 

  أكملت برنامج :2017فبراير "Advance Women Leadership Forum"، مركز القيادة األكاديمية، وزارة التعليم،  الرياض. 

 معهد االدارة العامة، الرياض.مؤتمر "التطوير االداري في ضوء التحديات االقتصادية"، حضرت : 2016 نوفمبر 

 معهد االدارة مؤتمر "القيادات النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي ودورهم في التطوير االداري"، حضرت : 2016 نوفمبر

 العامة، الرياض.

  حضرت برنامج  :2016فبراير"Women Leadership Forum in Higher Education"، يادة األكاديمية، وزارة التعليم،مركز الق 

 .الرياض

  حضرت أنشطة: 2016يناير Innovation, Creativity, Entrepreneurship and Design thinking week"  ،"برنامج االثراء الشتوي، 

 .جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية، ثول



  حضرت برنامج : 2015أغسطسKAUST Saudi Leadership"،"  جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية بالتعاون معThe Samuel 

Curtis Johnson graduate school of Management at Cornell University ثول ،. 

  حضرت دورة  :2015أغسطس"Academic leader'sThe Professional development for "فانكوفر، يطانيا، ، جامعة كولومبيا البر

 .كندا

  عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود، الرياض.دورة المحاسبة الحكومية حضرت :2015فبراير ، 

  حضرت ورشة عمل :2014ديسمبر "Conflict Management in Higher Educationيادة األكاديمية، وزارة التعليم،" مركز الق 

 .الرياض

  حضرت ورشة عمل  :2014مايو “Advance Leadership Skills for Healthcare Excellence" ،جنرال اليكتريك للرعاية الصحية ،

 مدينة جامعة الملك سعود الطبية، الرياض. 

  حضرت ورشة عمل  :2014مايو "“Leading the Way to Set Research Agenda for an Academic Department ،  مركز القيادة
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  حضرت ورشة عمل: 2016فبراير"British Council Researcher Connect" الرياض.، المجلس الثقافي البريطاني ، 
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  2009يوليو: Dr.Hugh Greenways 26th annual superficial anatomy and cutaneous surgery course, University of 

California. San Diego, ،.سان دييغو، أمريكا 
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  2009يناير: Current opportunities for improving patient outcomes in IMID. Informed..دبي، االمارات العربية المتحدة ، 
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  ة وراق علمية ألقيت في مؤتمرات علميأ

  ألقت محاضرة بعنوان  :2019مارس" Scientific misconduct and Academia"  بعنوان  أسبوع البحث العلمي الثانيفي

 الرياض. ،وزارة الصحة .النزاهة البحثية

 ألقت محاضرة بعنوان :2018 برنوفم"Integration, Coordination  & Multidisciplinary Tactic Towards Better Health" 

Care" الرياض.2030 نحو التطبيقية الطبية التخصصات مستقبلفي مؤتمر . 
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 الكتب

  ترجمة كتاب ابجديات طب الجلد“ABC of Dermatology”-  الطبعة الخامسة، تأليف بول بكستون و راشيل موريس جونز

. تمت مراجعته واقرارة بواسطة المجلس العلمي لجامعة الملك 2009والصادر عن دار نشر بالكويل المحدودة، بريطانيا 

 . 2011سعود، 

 دتهترجمة كتاب فقدان الشعر واستعا “Hair Loss and Restoration”  والصادر  جيري شابيرو ونينا أوتبرق ة، تأليفالثانيالطبعة

. تمت مراجعته واقرارة بواسطة المجلس العلمي لجامعة الملك  2015،سي آر سي، مجموعة تيلور وفرانسيسعن دار نشر 

  .2017 سعود،

 

 االهتمامات

 القيادة واالدارة األكاديمية والصحية 

 األبحاث المتعدية 

 اضطرابات الشعر 
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 الجنسية: سعودية

 الجنس: أنثى

 الحالة اإلجتماعية: متزوجة

 اللغات:

 العربية )اللغة األم( -1

 االنجليزية )تحدثا  وكتابة بطالقة( -2

 


