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____________________________________________________

المؤهالت العلمية:
 دكتوراه في اإلدارة الرياضية – األكاديمية األمريكية للرياضة ( الباما ) بالواليات
المتحدة األمريكية  2005م.
 ماجستير في التربية الرياضية – جامعة حلوان – القاهرة  1992م .
 بكالوريوس تربية رياضية – جامعة حلوان – القاهرة  1979م .
____________________________________________________________

أهم المناصب واألعمال:
 جامعة البحرين:







عضو لجنة األنشطة الثقافية – كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي  2012م .
عضو لجنة احتياجات القسم من األساتذة األكاديميين للفصل الدراسي المقبل– كلية
التربية الرياضية والعالج الطبيعي (2011م –  2012م ) .
رئيسة قسم التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي  2011م .
عضو لجنة النظر في طلبات تجديد العقود – كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي
 2011م .
رئيسة لجنة توزيع درجات امتحانات الطلبة في المقررات العملية – كلية التربية
الرياضية والعالج الطبيعي  2011م .
عضو لجنة المناهج األكاديمية – كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي 2011م .
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عضو لجنة تطبيق استمارة تقويم أعضاء الهيئة االكاديمية– كلية التربية الرياضية
والعالج الطبيعي  2011م .
عضو لجنة اجراء اختبارات القدرات للطلبة – كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي
 2011م .
رئيس اللجنة اإلجتماعية في كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي  2011م .
رئيس لجنة تطبيق استمارة تقويم أعضاء الهيئة األكاديمية بالقسم – كلية التربية
الرياضية والعالج الطبيعي  2010م .
عضو لجنة للنظر في برنامج اإلدارة الرياضية  2010م
رئيس لجنة اإلمتحانات بأكاديمية التربية الرياضية والعالج الطبيعي  2010م .
عضو لجنة العالقات العامة واإلعالم للمؤتمر التربوي السادس ( التعليم ومتطلبات
التنمية  :نظرة مستقبلية )  2007م .
مشرفة رياضية بعمادة شئون الطلبة – (  1986م –  1997م ) .
مشرفة التربية العملية في التربية الرياضية والعالج الطبيعي ( 1994م  1996 -م).
مدربة الريشة الطائرة بدائرة األنشطة – عمادة شئون الطلبة( 1982م –  1994م) .
قائدة تدريب وجواالت في الحركة اإلرشادية والتجوالية – جامعة البحرين ووزارة
التربية والتعليم .
استاذ مساعد بكلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي  1992م .
االعداد والتنظيم والمشاركة في جميع اإلحتفاالت والفعاليات التي تقيمها جامعة
البحرين.

 وزارة التربية والتعليم:
 عضو في اللجنة العربية للمرشدات 2007م .
 قائدة تدريب في الحركة اإلرشادية للمرشدات  1992م.
 مدربة سباحة في نشاط صيفي وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسة
العامة للشباب والرياضة ( 1976م  1986 -م ) .
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 اللجنة األولمبية:



















عضو في لجنة رياضة المرأة األولمبية (  2009م –  2014م) .
رئيسة وفد منتخب السباحة لبطولة حلقات العالم – الدوحة –  2012م .
عضو مجلس إدارة في اتحاد البحريني للريشة الطائرة  -دورتين .
مديرة البعثة الرياضية لرياضة المرأة الخليجية – الشارقة  2011 -م .
رئيسة وفد منتخب السباحة لبطولة العالم  -الصين –  2011م .
نائبة مديرة البعثة الرياضية في الدورة الثانية لرياضة المرأة الخليجية  -أبوظبي –
 2011م.
عضو مجلس ادارة اتحاد السباحة  2009م .
مشرفة مسابقة المارثون  2009م .
عضو لجنة المرأة بإتحاد القدم  2006م .
حكم كرة طائرة في بطولة العالم للشباب – البحرين .
حكم تنس طاولة لبطولة العالم للشباب – البحرين .
عضو مجلس إدارة في اتحاد الريشة الطائرة .
عضو مجلس ادارة جمعية بيوت الشباب .
العبة منتخب للريشة الطائرة  2000م .
عضو مجلس إدارة في لجنة بيوت الشباب البحرينية .
مدربة ايروبكس بقسم الرياضة للجميع – المؤسسة العامة للشباب والرياضة (
 1980م –  1990م ) .
العبة كرة السلة في النادي األهلي الرياضي منذ  1974م.
العبة المنتخب لكرة السلة – البطولة األسيوية – الكويت –  1977م .

 وزارة التنمية:
 عضو لجنة المعسكرات لبرنامج وحدة وحدة  2012م.

 جمعية السكري البحرينية:
 عضو مجلس ادارة جمعية السكري البحريني منذ  1990م – حتى اآلن .
 رئيسة لجنة مخيم شروق منذ  1990م – حتى اآلن .
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 الشهادات والدورات:






















دورة التحليل اإلحصائي بإستخدام برنامج  SPSSالمستوى المتقدم  2010م .
دورة التحليل اإلحصائي بإستخدام برنامج  SPSSالمستوى االول  2009م .
مشاركة في المؤتمر العلمي الرياضي السادس بعنوان نظرة استشرافية نحو األلفية
الثالثة 2009م .
دورة تدريب المدربين وإعداد الحقائب التدريبية 2009م.
دورة  2007 E – contact development and animationم .
نظام إدارة التعلم 2007 WebCTم .
التكريم من قبل سمو رئيس الوزراء في حفل تخريج لشهادة الدكتوراه 2006م .
الحصول على لقب  Student of the yearمن األكاديمية األمريكية للرياضة (
الباما ) بالواليات المتحدة األمريكية  2005م .
شهادة تكريم من جمعية أول النسائية بمناسبة يوم المرأة العالمي 2001م.
شهادة هدى غرة للقائد المتميز  1998م.
شهادة قائدة تدريب من أكاديمية المرشدات البحرينية  1998م .
شهادة مدة الخدمة تقديراً إلتمام  10سنوات متواصلة في خدمة حكومة البحرين
1990م .
شهادة تدريبية في اإليروبكس من المؤسسة العامة للشباب والرياضة  1990م .
دورة التنظيم واإلدارة ألعضاء وجالس إدارات جمعيات المرشدات في الدول العربية
التي نظمها المكتب العربي للمرشدات بدول الكويت 1985م .
شهادات تقدير إلعداد وتنظيم مخيم شروق في 2001م– 2006م – 2009م –
2010م – 2011م .
شهادة بالعيد العلم الخامس والعشرين تحت رعاية سمو أمير البالد للعام الدراسي
 1993 / 1992م .
شهادة تقديرية من المؤسسة العامة للشباب والرياضة – جوالة البحرين  1989م.
شهادة التدريب الرياضي من قبل األكاديمية األمريكية للرياضة  1986م –  1988م .
دورة في التدريب في السباحة واإلنقاذ – أمريكا  1986م .
شهادة المؤسسة العامة للشباب والرياضة للمشاركة في الدورة التأهلية الثانية إلعداد
مدربة لياقة بدنية  1986م .
شهادة تقدير من المؤسسة العامة للشباب والرياضة – معسكر الفتيات الثاني 1985
م.
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 شهادة في التربية البدنية من األكاديمية األمريكية للرياضة 1978م.

 البحوث المنشورة:





بحث ( رياضة المرأة في مملكة البحرين الواقع ،التحديات ،التطلعات) للمجلس األعلى
للمرأة 2012م .
بحث بعنوان ( العوامل التي تؤثر في مشاركة طالبات جامعة البحرين في األنشطة
الرياضية ) المؤتمر الدولي الثاني والخمسين للمجلس الدولي للصحة والتربية البدنية
والرياضة التعبير الحركي . ICHPER.SD 2010
بحث ( تقويم مهنة اإلنقاذ بالمسابح في مملكة البحرين) لجائزة الشيخ ناصر بن حمد
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضية.
بحث ( المسح الصحي لطلبة جامعة البحرين) .
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