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بكالوريوس تربية رياضية – جامعة حلوان – القاهرة 1979م .
دبلوم عالي في التربية الرياضية – جامعة حلوان – القاهرة 1993م.
ماجستير في التربية الرياضية – جامعة حلوان – القاهرة 1996م.
دكتوراه الفلسفة في اإلدارة الرياضية يناير 2007م – جامعة البحرين .
مشرفة رياضية بعمادة شؤون الطلبة 1997 – 1986م – جامعة البحرين .
مديرة الخدمات الطالبية بعمادة شؤون الطلبة من  1998إلي اآلن – جامعة البحرين .
مدربة سباحة من  1976إلي 1986م في مملكة البحرين من قبل ( وزارة التربية والتعليم
النشاااط الفاايفي م و من قبل ( المؤسااسااة العامة للشاابا والرياضااة الفترة المساااةية ناد
المحرق م.
مدربة ايروبكس من  1980إلي 1990م مع المؤسااسااة العامة للشاابا والرياضااة ( قساام
الرياضة للجميع م.
مدربة ريشاااة الطاةرة لطالبات جامعة البحرين من  1982إلي 1994م – داةرة األنشاااطة
– عمادة شؤون الطلبة.
تدريس مقررات التربية البدنية من الفترة 1984م إلي 1986م والتربية العملية في الفترة
من 1994م إلي 1996م في قسم التربية الرياضية.
تدريس مقرر السباحة للففل الدراسي األول و الثاني  2008/ 2007م – كلية التربية.
العبة لكرة السلة في ناد المحرق الرياضي من  1972إلي أن انحل الفريق عن ممارسة
النشاط لعدم وجود أفرقة آخر .
العبة المنتخ لكرة الساالة ال شااكل ساانة 1977م وشااارم مرة واحدة فقط في البطولة
اآلسيوية التي أقيمت في الكويت سنة 1977م وسرعان ما أنحل الفريق.
عضوه إدارية في االتحاد البحريني لريشة الطاةرة لمدة دورتين متتاليتين.
عضاااوه في اللجنة النسااااةية لالتحاد البحريني لكرة الطاولة ( لجنة التطوير م من 2000م
إلي اآلن.
عضوه في اللجنة النساةية التابعة للجنة األولمبية.
عضوه في االتحاد البحريني للجمباز في التشكيل األول.
عضوه في جمعية أوال النساةية ورةيسة النشاط الرياضي بالجمعية .
رةيسة مشروع الضيافة من تأسس 2001م في جمعية أوال النساةية.
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حضااور العديد من الورا الخافااة بحقوق المرأةك ومكافحة الفقرك واألحوال الشااخفاايةك
وقانون المرأة في القطاع العام والخاص.
دورة في التدري في الساااباحة واإلنقا – أمريكا ( كوتلندا م من قبل المعهد الرياضاااي –
المؤسسة العامة للشبا والرياضة 1986م.
دورة في اإلدارة الرياضااااية في أمريكا ( الباما م المعهد الرياضااااي – المؤسااااسااااة العامة
للشبا والرياضة.
مدربة ومشااارفة فريق السااالة لإلناث التابع لجمعية أوال النسااااةية ال شاااارم في الدورة
الخليجية التي ينظمها أندية فتيات الشارقة في الفترة من 2001 – 1997م.
عضوه في اللجنة العليا للرواد المبدعين في ناد المحرق الرياضي.
قاةدة تدري وقاةدة جواالت ساااااااابقا في الحركة اإلرشاااااااادية والتجوالية ( وزارة التربية
والتعليم – جامعة البحرين م.
مؤتمر تعزيز التعاون و الشراكة بين المؤسسات لدعم تقدم المرأة في المجتمع تحت رعاية
فاااااااحبة الجاللة الملكة رانيا العبد ه – عمان – األردن من  3إلي  4نوفمبر 2007م –
مدعوم من قبل .Voittle Voices
اللقاء األول مع الدكتورة وجيهة البحارنة حول ترشاااايحها كمسااااتشااااارة للفااااندوق العالمي
للمرأة – األربعاء  18يوليو 2007م – في جمعية المرأة النساةية.
دعوة اإلتحاد النسااةي لجميع الجمعيات النسااةية للقاء مع الدكتورة وجيهة البحارنة بفافتها
مساااتشاااارة للفاااندوق العالمي للمرأة لتعريفهم لكيفية تقديم المسااااعدات و المنت المالية التي
تخدم المرأة فقط – االثنين  28يناير 2007م – في مقر اإلتحاد النساةي.
التكريم من قبل رةيس الوزراء الشااااااايخ خليفة بن سااااااالمان آل خليفة في عيد العلم يناير
2008م.
التكريم من قبل رةيس الوزراء الشااايخ خليفة بن سااالمان آل خليفة في حفل تخريج الفوجين
العشااارين والحاد والعشااارين ابريل 2009م .لحفاااولي علر درجة الدكتوراه بامتياز مع
مرتبة الشرف الثانية في اإلدارة الرياضية.
دورة الشراكة المجتمعية من قبل المنظمات األهلية وبدعم من الفندوق العالمي للمرأة في
نوفمبر 2008م في جنو أفريقيا " جمعية أوال النساةية".
دورة في مجال قانون أحكام األسرة من قبل اإلتحاد النساةي البحريني أبتداء من  28أبريل
2009م مرة واحدة كل أسبوع ولمدة أربعة أسابيع.
االهتمام بقضايا المسننين في جميع المجاالت مع عضوات جمعية أوال النساةية.
عضوه في لجنة رياضة المرأة االولمبية بتاريخ 2009/9/29م.
حضااااور االجتماع السااااادس للجنة التنظيمية لرياضااااة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج
العربية بتاريخ 2010/1/7م.
المشاركة في حركة مرشدات البحرين في الفترة من 1992-1980م
اإلعداد والتنظيم والمشاركة في جميع االحتفاالت والفعاليات التي تقيمها جامعة البحرين.
شااااااهادة مدة الخدمة تقديرا إلتمام  10ساااااانوات متوافاااااالة في خدمة حكومة البحرين 13
ديسمبر 1990
دورة تدريبية حول التطوير اإلدار والبناء المؤسااااااسااااااي للجمعيات األهلية ( جمعية أوال
النساةية م من  10يناير إلر  21ابريل  1998م.
شهادة هدى غرة للقاةدة المتميزة 1998/3/15م.
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شهادة تقديرية من المؤسسة العامة لشبا والرياضة – جوالة البحرين 1989/3/28
دورة التنظيم و اإلدارة ألعضااااااء ومجالس إدارات جمعيات المرشااااادات في الدول العربية
التي نظمها المكت العربي للمرشدات بدولة الكويت 1985/2/7
شهادة قاةدة تدري من أكاديمية المرشدات البحرينية 1998/5/30
شهادة في التربية البدنية من األكاديمية األمريكية للرياضة 1978/9/28-23
شاااهادة المؤساااساااة العامة للشااابا والرياضاااة للمشااااركة في الدورة التأهلية الثانية إلعداد
مدربات في التمرينات البدنية واللياقة من  1986/9/22إلر 1986/10/5
المشااااركة في المخيم العربي العاشااار للمرشااادات في المملكة الم ربية  27-16أغساااطس
1988م.
شاااااااهادة التدري الرياضاااااااي من قبل األكاديمية األمريكية للرياضاااااااة  1986/9/4إلر
1988/7/3
دورة تدريبه في االيروبكس من المؤسسة العامة للشبا والرياضة ابريل – أكتوبر 1992
الملتقر األول لتبادل الخبرات ال تنظمه المنظمات األهلية التابعة لوزارة التنمية ((نحو
تطوع احترافيمم من  26-24يناير 2010م
حضور ندوة بعنوان ((النهوض بالمرأة أم نهوض المرأة – بين مبدأ المساواة ومبدأ العدالة
واإلنفاااااافمم في 2010/4/13م بتنظيم من معهد البحرين للتنمية الساااااياساااااية في مركز
البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بالزا.
حضور المؤتمر الدولي الثاني والخمسين للمجلس الدولي للفحة والتربية البدنية والترويت
والرياضة والتجبير الحركي من  12-8مايو 2010مك دولة قطر.
مديرة البعثة الريا ضية في الدورة الثانية لريا ضة المرأة الخليجية  13 – 7مارس 2011م
أبوظبي.
االجتماع الساااااابع للجنة متابعة شاااااةون الطلبة من و االحتياجات الخافاااااة في جامعات
ومؤسااااااسااااااات التعليم العالي بدول المجلسك جامعة الملم عبدالعزيزك جدةك من 11 – 10
ابريل 2012مك تحت رعاية سااااااعادة وكيل الجامعة للشااااااةون التعليميةك االسااااااتا الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد األيوبيك وقد ترأس االجتماع رةيس اللجنة سعادة الدكتور أسامة حسن
محمااد معاااجيني وكياال كليااة التربيااة للاادراسااااااااات العليااا والبحااث العلمي بجااامعااة الملاام
عبدالعزيز.
المؤتمر العاااالمي الثااااني للتاااأمااال وتعزيز الااا اتك مركز البحرين الااادولي للمعاااارض
والمؤتمراتك  21-18أبريل .2012
المعسااااكر الفاااايفي لرطفال "فرسااااان السااااالم" تحت مظلة الحملة الوطنية لتعزيز التالحم
الوطني "وحاادة دوحاادة" في الفترة مااابين  28 – 24يونيو 2012م بمقر ناااد شاااااااريفااة
العوضااي لرطفال والناشااةة التابع لوزارة التنمية اإلجتماعية برعاية وزارة حقوق اإلنسااان
والتنمية اإلجتماعية.
تم تر شااااايت الدكتورة عاةشاااااة العامر رةيساااااة لجنة التنسااااايق والمتابعة في اللجنة التنظيمية
لرياضاااااااة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في االجتماع ال عقد لرةيساااااااات
اللجان التنظيمية لرياضة المرأة في مملكة البحرين والمنعقد في  15سبتمبر 2012مك علر
أن يكون ممثل لكل لجنة أولمبية.
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التكريم من قبل مدرسااااااة الحد اإلعدادية للبنات يوم الخميس  29نوفمبر 2012م الساااااااعة
السابعة فباحاً.
يوم المرأةالبحرينية – المرأة والرياضاااااااة – (إرادةك إنجازك تطلعاتمك تم تكريمي من قبل
سيدة البحرين األولر الداعم األول للرياضة النساةية في مملكة البحرين األميرة سبيكة بنت
ابراهيم آل خليفة قرينة ملم مملكة البحرين رةيساااااااة المجلس األعلر للمرأةك يوم االربعاء
الموافق  5ديسااامبر من أول الحافاااالت من النسااااء البحرينيات علر شاااهادة الدكتوراه في
مجال اإلدارة الرياضية من جامعة البحرين يناير 2007م.
التكريم من قبل رةيس جامعة البحرين تحت رعاية الشااااايخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة
مدير عام مكت ساامو رةيس الوزراءك وعضااو المجلس األعلر للشاابا والرياضااة عضااو
اللجنة األولمبية البحرينية رةيس مجلس إدارة اإلتحاد البحريني لكرة الطاولة يوم الخميس
الموافق  6ديسمبر 2012م الساعةالثانية عشر والنفف.
شاااهادة شاااكر من جمعية الرفاع الثقافية الخيرية للمشااااركة في احتفال الجمعية بيوم المرأة
البحرينية بإل اء محاضاااااارة عن رياضااااااة المرأة البحرينية يوم األحد الموافق  9ديساااااامبر
2012م.
التكريم من قبل دار البحرين للوالدين يوم الثالثاء  11ديساااامبر 2012م في مجلس الزياني
في عراد بالساعة التاسعة فباحاً.
تم التكريم من قبل محافظ محافظة المحرق تحت رعاية الشاااايخ عبده بن حمد بن عيساااار
آل خليفة في منتزه خليفة  12ديسمبر 2012م الساعة الرابعة عفراً.
التكريم من قبل مدرسااة المحرق الثانوية يوم األثنين الموافق  31ديساامبر 2012م الساااعة
العاشرة فباحاً.

