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 المشاركات العلمية والعملية

 

 العلمية المؤتمرات

، "اشكاليات في النظرية والتطبيق: المسئولية االجتماعية للشركات في الدول العربية. "ي، عروبالرفاع   6082

 68-89 الدوحة، قطر ،الواقع واستشراف المستقبل: المؤتمر الدولي العلمي األول للمسئولية المجتمعية

  .مارس

 والحكومي الستدامة الخدمات الصحيةالشراكة بين القطاعين الخاص ". الرفاعي، عروب والشطي، خالد   6082

لمنظمة العربية للتنمية لالمؤتمر العربي الرابع عشر ، "دراسة في المحددات والدوافع: الكويتفي 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استدامة : ألساليب الحديثة في إدارة المستشفياتا، اإلدارية

 . ديسمبر 9 -1، لهاشميةالمملكة االردنية ا -عمان، الخدمات الصحية

المرأة "في ندوة " من منظور العمل االهلي تفعيل دور المرأة في التنميةمعوقات ". الرفاعي، عروب             6082

 .6082نشر في . مجلة دراسة الخليج والجزيرة، جامعة الكويت، يونيوالتي نظمتها  "والتنمية

 

 بالتعاون مع جامعة الكويت

الذي اقامته كلية التربية في جامعة الكويت بالتعاون مع وزارة  مشروع تعزيز القيم التربوية مدربة في   6082

 .مارس27-22 و  2-6: التربية، واستهدف العاملين في مدارس الكويت، جامعة الكويت، مرتين

راسات ، وحدة د"دور المنظمات غير الحكومية في التمكين السياسي للمرأة"مشاركة بورقة عمل حول  6086

 .المرأة بجامعة الكويت، مارس

التي نظمها مركز " 6086رؤية تقييمية في نتائج االنتخابات البرلمانية "متحدثة في الحلقة النقاشية حول            6086

 .دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، فبراير

هدف التوعية بوسائل التواصل الجديدة، كلية ب" قواعد اللعب... موقع تويتر وفيس بوك "محاِضرة حول  6088

 .البنات، جامعة الكويت

 .، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت"حلول عملية لقضايا مجتمعية"رئيسة جلسة في مؤتمر  6080

 عبدهللاحول العمل التطوعي واألهلي، بدعوة من الدكتور " النظام الدولي الجديد"محاِضرة لطلبة مقرر        6001

 .هر، كلية العلوم االجتماعية، كورس صيفيس

التحديات االجتماعية والسياسية للمرأة "مشاركة في الحلقة النقاشية في الملتقى الخليجي الثالث حول  6001

 . ، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، مايو"الخليجية

، بدعوة من الدكتورة لبنى "وق المرأة السياسيةحق"بعنوان " المرأة والمجتمع" محاِضرة لطلبة مقرر  6002

 . القاضي، كلية العلوم االجتماعية، مايو

، كلية الشريعة، "اشكالية المرأة المعاصرة في المجتمعات العربية واالسالمية"رئيسة جلسة في مؤتمر   6008

 .جامعة الكويت، مارس

، "الهوية في مواجهة العولمة"، مؤتمر "فظ الهويةالمسلمة المعاصرة ودورها في ح"رئيسة جلسة في ندوة   8999

 .كلية الشريعة ووزارة االوقاف، نوفمبر
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ممثلة عن وزارة االعالم، " المؤتمر األول للعالقات العامة واالعالم في المؤسسات الرسمية"مشاركة في   8992

 .جامعة الكويت، ديسمبر

 

 بالتعاون مع جهات حكومية

مارس  -6082أشهر من سبتمبر  2الصادرة بقرار وزاري لمدة  لجنة تقييم جمعيات النفع العامعضوة في      6082- 6082

6082. 

المرأة بين تجاذب الفكر "ادارة التنمية االسرية بوزارة االوقاف المعنون  مشاركة بورقة في مؤتمر 2014

، "الخليجية في ظل التكنولوجياالمفهوم الثقافي الفكري للمرأة "والورقة تحت عنوان " واختيارات الذات

                      .ديسمبر

ادارة ، "القائد العصري"محاِضرة في الملتقى االحتفالي في مركز الروضة لدار القران تحت عنوان   6088

 . يونيوالدراسات االسالمية، وزارة  االوقاف، 

عشر حول المواطنة، األمانة العامة  متحدثة في ندوة في اختتام فعاليات المؤتمر الوقفي الخامس 6009

 .لألوقاف، فبراير

 .، االمانة العامة لالوقاف"المرأة والوقف"رئيسة جلسة في مؤتمر  6002

، الملتقى التربوي "العمل التطوعي ودورة في غرس الوسطية واالعتدال"مشاركة بورقة بعنوان  6002

ية، منطقة الفروانية التعليمية، وزارة التربية، االجتماعي النفسي لمراقبة الخدمات االجتماعية والنفس

 .ابريل

، مدرسة اروى بنت عبد المطلب، وزارة "الوسطية واالعتدال في تربية االجيال"محاِضرة في ندوة   6002

 .التربية، ابريل

محاِضرة في طابور الصباح حول تعزيز الوالء واالنتماء في نفوس الطالبات من خالل العمل   6002

 .ي، ثانوية عواطف العذبي الصباح، وزارة التربية، ابريلالتطوع

، اللجنة العليا الستكمال احكام الشريعة، "ظاهرة المعاكسات في الكويت"مشاركة في حلقة نقاشية حول   6002

 .مايو

، مركز تنمية المجتمع الفردوس، وزارة الشؤون "حق المرأة بين طموحها والواقع"محاِضرة في ندوة  6002

 .تماعية، مارساالج

، مركز تنمية المجتمع "طرق تربية االبناء"ومحاضرتي بعنوان " أجيال المستقبل"محاِضرة في ملتقى   6002

 .هدية، وزارة الشؤون االجتماعية، مايو

 .، ثانوية قرطبة"حقوق المرأة السياسية"محاِضرة في منتدى  6002

، "المرأة ودورها الحضاري في المجتمع"بعنوان  ومحاضرتي" األسرة أكثر عطاء"محاِضرة في ملتقى  6006

 .مركز تنمية المجتمع، هدية، وزارة الشؤون االجتماعية، مارس

، ممثلة لدار اآلثار االسالمية، المجلس الوطني للثقافة "مساهمات الكويت الثقافية"متحدثة في ندوة   6006

 .والفنون

، ممثلة لدار اآلثار االسالمية، "لس التعاون الخليجيالندوة االولى لالثار في دول مج"مشاركة في   6008

 .المجلس الوطني للفنون واالداب
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، ممثلة لدار اآلثار االسالمية، جمعية "التاريخ واالثار في اقليم الخليج العربي "مشاركة بورقة في   6008

 .التاريخ في دول مجلس التعاون الخليجي، ورقة مطبوعة

، مراقبة الخدمات االجتماعية، منطقة الفروانية "الفاضلة تبني حياة زاهرةاالخالق "متحدثة حول  6000

 .التعليمية، وزارة التربية، ابريل

 ".اللجنة الوطنية الدائمة لليوم الدولي للمتطوعين"تمثيل وزارة اإلعالم في  8992

 .ون، ديسمبر، وزارة الشؤ"االحتفال بيوم الطفل العربي وأسبوع الطفل الكويتي"مشارِكة في  8992

، مكتب اإلنماء "المؤتمر الدولي لآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية للعدوان العراقي"مشارِكة في  8992

 .االجتماعي

   بالتعاون مع منظمات دولية ووفود رسمية ومؤتمرات خارجية

أبوظبي بمحاضرة بعنوان  محاِضرة في الصالون األدبي الدبلوماسي بالتعاون مع االتحاد النسائي العام في 6082

 .، أبوظبي، يناير"مقدمة في فن المبادرة والتطوع"

 (دور المرأة في العمل الخيري)لمؤتمر العالمي عضوة اللجنة التحضيرية ورئيسة اللجنة االعالمية في ا 6082

 .الذي نظمته الهيئة الخيرية االسالمية العالمية، الكويت، ديسمبر

ية في زيارة رسمية لتفقد مشاريع الهيئة المقامة لالجئين السوريين في تركيا ضمن وفد الهيئة الخير 2014

 .واالردن، نوفمبر

 62-68،  تايوان، "تطوير المهارات االدارية للمدراء في الجهات الحكومية"مشاركة في برنامج بهدف  2014

 .ابريل

 .، لمدة ستة اشهرفي حمالت التوعية العامة  UNDPمستشارة في    6086

 .، سيينا، ايطاليا، يوليو"القطاع الثالث والعمل التطوعي"مشاركة في مؤتمر   6086

 .مشاركة في المؤتمر الثالث للتفاعل االجتماعي عبر القطاعات، روتردام، هولندا، مايو  2012

 .مشاركة في المؤتمر الثاني للتفاعل االجتماعي عبر القطاعات، ابريل، لندن  6080

كممثل لالتحاد النسائي الكويتي، الذي اقيم في تطوان " النوع والتنمية"ضور في مؤتمر مشاركة بالح  6001

 .المغرب، مارس

 . نوفمبر. الى اوزبكستان برئاسة وزيرة المواصالت عضوة الوفد الكويتي الرسمي  6002

في  UN، في مقر االمم المتحدة "الشراكة بين االمم المتحدة والمؤسسات التطوعية"مشاركة في مؤتمر  6002

 .نيويورك، مع وفد من االتحاد النسائي الكويتي، سبتمبر

، والذي جاء في اطار الحملة الحكومية الكويتية للتوعية بدور عضوة الوفد الشعبي الكويتي لواشنطن 6002

 .جاء اختياري كتكريم لدوري في دعم حقوق المرأة السياسية للمرأةالمرأة السياسي، و

 .مشاركة عن وزارة االعالم في االجتماع الخاص بالقضايا الفكرية بالرياض، ديسمبر  8991

مشاركة عن وزارة االعالم في الندوة اإلقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية الحقوق الفكرية  8991

 .ديسمبر في المنامة،

 .، سوريا، اكتوبر"االستراتيجية الموحدة للمعلومات"مشاركة عن وزارة االعالم في مؤتمر  8991

 . ، جينيف"القطاع الثالث والعمل التطوعي"مشاركة عن وزارة االعالم في مؤتمر   8991
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 .، الصينمؤتمر المرأة العالمي في بكينالشعبي لعضوة الوفد الكويتي  8992

 .في مؤتمر التنظيمات األهلية العربية ، القاهرة مشاركة  8919

 .  ، البحرين "المؤتمر اإلقليمي الخامس للمرأة في الخليج والجزيرة"مشاركة في   8919

 

 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في الكويت

الكويت بالتعاون مع رئيسة جلسة في الملتقى الثاني للمسؤولية االجتماعية الذي أقامه اتحاد مصارف   6082

 .ديسمبر". دور المشاركة المجتمعية في تنمية العالقات العامة: "مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بعنوان

متحدثة عن العمل التطوعي في ندوة على هامش معرض الكتاب الدولي بالكويت اقامها فريق القانون    6082

 . الدستوري ونادي دوافع ، نوفمبر

 .لمركز اشراق التابع لجمعية بيادر السالم" كيف تبدئين مشروعك االجتماعي"تقديم دورة               6082

 . دراستين لتقييم اداء جمعية بيادر السالم ولمركز اشراق للفتيات التابع للجمعية وافاق العمل المستقبلي  6082

" دور المرأة في العمل الخيري"العالمي المؤتمر اللجنة التحضيرية ورئيسة الفريق االعالمي في  ةعضو  6082

الذي نظته الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية وعدد من شركائها االستراتيجيين، برعاية وحضور سمو 

 .ديسمبر 81 -82األمير، الكويت، 

 . مشاركة بورقة في الملتقى الثالث للقوى السياسية، الكويت، يونيو                6082

الذي عقد في فبراير في إطار االحتفاالت بالعيد الوطني، تنظيم " المواطنة"مشاركة بورقة في مؤتمر                6080

 .اكاديميون، فبراير

 .متحدثة في ندوة حول الشباب والتنمية، نظمها مكتب الحركة الدستورية، مارس               6009

 .ة فرق العمل التطوعية، بالتعاون مع معهد كامز للتدريب األهلي، ينايراعداد وتقديم دورة حول قياد               6001

. متحدثة في احتفالية لجنة المرأة باليوم العالمي للمرأة المقام من قبل الجمعية الكويتية لحقوق االنسان 6001

 .ابريل

لثاني للشبكة العربية، تحت نائبة رئيس اللجنة االعالمية وعضو اللجنة الثقافية المنظمة للمؤتمر العام ا  6002

الشراكة لبناء  -دور المنظمات االهلية في تحقيق االهداف التنموية لاللفية في الدول العربية)عنوان 

 .الكويت، ديسمبر بالتعاون مع االتحاد النسائي الكويتي،( المستقبل

ع المدني في العالمين دورهيئات المجتم"مشاركة بورقة في مؤتمر حركة الوفاق الوطني تحت عنوان   6002

 .الكويت، اكتوبر". االسالمي والعربي ثقافيا واعالميا في مواجهة التحديات الحضارية

مشاركة في فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز دور المرأة الذي نظمه اتحاد الجمعيات النسائية بالتعاون   6002

 .الكويت ،مع األمم المتحدة

 .، المشروع الوطني لتمكين المرأة، يونيو"مطلب حضاري: المرأة سياسياتمكين "متحدثة في ندوة  6002

، نظمها معهد المرأة للتنمية والتدريب "فعاليات احتفالية المرأة"مديرة حوار ومشاركة في االعداد لمؤتمر  6002

 .بدولة الكويت وذلك بمناسبة مرور عام على حصول المرأة على حقها السياسي

 .، جمعية المعلمين"التوعية بحقوق المرأة السياسية"شة متحدثة في ور  6002

 .، لجنة التواصل الثقافية، يونيو"المرأة واالعالم"متحدثة حول   6002
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مشاركة في حوار مفتوح يناقش مرحلة مابعد اعطاء المرأة حقوقها السياسية، االتحاد النسائي الكويتي،  6002

.مايو

  

، نظمها "الجوانب الشرعية واالجتماعية والدستورية: حقوق المرأة السياسية حوار حول"متحدثة في ندوة   6002

 .االتحاد النسائي الكويتي، ابريل

 .، جمعية بيادر السالم النسائية، اكتوبر"من اجل حياة آمنة وكريمة"مشاركة في تنظيم ندوة   6006

 .ت، مارس، االتحاد الوطني لجامعة الكوي"جماعات القراءة"مشاركة في   6006

 .مشاركة ضمن الوفد الرسمي الكويتي في مؤتمر المرأة واإلعالم، أبوظبي، فبراير 6006

 .، جمعية بيادر السالم النسائية"امي احكي لي حكاية"مدربة في ورشة   6006

 .، االتحاد الوطني لدولة الكويت"مؤتمر القدس"مشاركة بورقة في  8991

، جمعية بيادر السالم النسائية، "التحديات التربوية بين طموح االباء وواقع االبناء"متحدثة في مؤتمر   8991

 .مايو

 .محاِضرة في اسبوع الطفل العربي، اتحاد الجمعيات النسائية، أكتوبر  8991

 .، لجنة مصابيح الهدى، ديسمبر  "العالقات األسرية"مشاركة بورقة في مؤتمر  8992

التخطيط التربوي في مواجهة "الحادي والعشرين لجمعية المعلمين تحت عنوان  مشارِكة في المؤتمر  8996

 .، ابريل"وتحدي آثار العدوان العراقي

 .مشاركة في المؤتمر العشرين لجمعية المعلمين 8990

 .مرافقة وفود مجلس التعاون الخليجي في ندوة أنشطة الفتيات، الكويت 8911

 .  معلمين، جمعية المعلمينمشاركة في المؤتمر السنوي لل  8916

 

 بالتعاون مع مجلس األمة الكويتي

 .مرشحة النتخابات مجلس االمة الكويتي، فبراير  6086

 . الذي نظمته لجنة شؤون المرأة واالسرة في مجلس االمة، مارس« المنتدى االول للمرأة»متحدثة في  6080

 .حقوق االنسان بمجلس االمةعضوة فريق قضايا المرأة التابعة للجنة الدفاع عن  6001

، الذي عقدته لجنة شئون المرأة في "المرأة الكويتية في التشريعات الوطنية"مشاركة بتعقيب في مؤتمر   6001

 .مجلس االمة الكويتي، ابريل

 

 مشاركات عامة

 ، عن دار كلمات في الكويت"بقلم مختلف"اصدرت كتابي األول بعنوان              6082

في مجموعة صحف ومجالت كويتية منها القبس واالنباء والوسط والنهضة لمناقشة قضايا كاتبة مقاالت   6086 -6008

 المجتمع العامة 
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 الدورات والورش التي اجتزتها

 

، نظمتها الهيئة الخيرية العالمية "االتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بالمرأة"ورشة تعريفية حول   6082

 .بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي، اكتوبر

 .، مارس"كيف تحقق اهدافا عظيمة"عنوانها " ادريان جوستيك"حلقة نقاشية للمحاضر والخبير العالمي  6082

ورشة عمل حول دور المرأة في العمل الخيري، تنظيم الهيئة الخيرية االسالمية والمنتدى االنساني   6086

 .العالمي، مارس

،  بالتعاون مع السفارة البريطانية في The Springboard Consultancy، "تطوير المرأة"دورة في   6002

 .نوفمبر 8اكتوبر الى  69من ، الكويت

 .دورة ريكي، مركز الريكي الدولي  6002

لالستشارات االدارية، برنامج تدريبي للكوادر العاملة في مجال المخدرات، الشركة الكويتية المصرية    6006

 .تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

 .، مركز الراشد"القراءة السريعة"دورة   6006

 .، مركز النخبة، مؤتمر النخبة االعالمي"تخطيط وتنفيذ الحمالت االعالمية"ورشة   6008

 .دورة مهارات بحثية، ديوان الخدمة المدنية  8992

 .الكويتدورة انترنت، جامعة   8992

 .دورة تدريبية للقيادات في المنظمات غير الحكومية، االتحاد النسائي الكويتي 8992

 .دورة مصادر المعلومات اإللكترونية، معهد الكويت لألبحاث العلمية  8992

 .دورة متطورة في اللغة االنجليزية، تنظيم االتحاد النسائي  8992

 .، جامعة الكويت كمبيوتردورة   8992

 .جامعة الكويت، دورة كمبيوتر  8992

 .ندوة التوعية الخاصة بمشروع الشبكة العربية، معهد الكويت لألبحاث العلمية 8992

 .جامعة الكويت.دورة تنمية المهارات الدبلوماسية  8996

 .دورة لغة في بريطانيا  8996

 .الكويتدورة إعداد و إخراج التقارير، مركز التعليم المستمر، جامعة   8996

 .دورة خدمات المعلومات والمكتبات، معهد الكويت لألبحاث العلمية  8990

 .جامعة الكويت. دورة تخصصية في إعداد مشرفات دور الحضانة ورياض األطفال 8919

 .دورة استخدام الحاسوب في مراكز المعلومات، معهد الكويت لألبحاث العلمية 8919

 .طدورة كمبيوتر، وزارة التخطي  8911
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 الجوائز والتكريمات

 

 ".جريدة كاظمة االلكترونية"حاصلة على جائزة افضل مغرد من   2012

 .مشاركة في مسابقة القصة القصيرة،جمعية اإلصالح في الكويت 8998

 .مشاركة في مسابقة غباش للقصة القصيرة، النادي االهلي، دبي   8998

 .قدم العلمي للطلبة المتميزينحاصلة على جائزة مؤسسة الكويت للت  8912 –8912

 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، "اقرأ " فائزة في مسابقة   8912

 

 العضويات 

 

 .عضوة في الجمعية العمومية للهيئة الخيرية االسالمية العالمية  -6086

 .عضوة في مجلس امناء المراكز الثقافية، الديوان االميري 6009

 .للجنة الدفاع عن حقوق االنسان بمجلس االمة عضوة فريق المرأة التابعة 6001

 .عضوة في الجمعية الكويتية للمكتبات  6002

 .عضوة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات  6006

 .عضوة فريق عمل دراسة مكانة المرأة العاملة في المناهج التعليمية والوسائل اإلعالمية 6000

 األسرة، االمانة العامة لألوقافعضوة في الصندوق الوقفي لرعاية  8992-8991

 .ممثلة لوزارة االعالم" اللجنة الوطنية للمتطوعين"عضوة في   8992

 .وزارة التربية، ممثلة عن وزارة االعالم –عضوة مجلس التربية الخاصة   8992

 .عضوة مؤسسة وعضوة في االتحاد النسائي الكويتي  -8992

 .م الطفل العربي، وزارة الشئون االجتماعيةعضوة اللجنة الوطنية لالحتفال بيو  8992

 .عضوة في جمعية بيادر السالم النسائية  -8912

 .  مؤسسة للنادي الثقافي اإلسالمي في مدرسة البيان الخاصة  8916

 

 

 الندوات التلفزيونية

 

  .اليوتيوب فيموجودة على  مشاركات متعددة متنوعة  اآلن  -6001

 .حول الجمعيات النسائية في الوطن العربي، قناة العالم االيرانية، ابريلمتحدثة في برنامج    6001
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 .، تلفزيون الكويت، فبراير2/2برنامج ". القيم وأثرها في بناء المجتمع"متحدثة في حلقتين تحت عنوان   6001

 .، تلفزيون الكويت"كلمة رآس"مساعدة معد في برنامج   6002

 .يوم االنتخابات، تلفزيون الكويتمتحدثة في برنامج خاص في    6002

 .متحدثة في برنامج خاص في يوم االنتخابات الكويتية، تلفزيون الحرة   6002

 .متحدثة في برنامج خاص ليلة االنتخابات الكويتية، العربية   6002

 .، تلفزيون الكويت2/2، "المرأة الكويتية واالنتخابات النيابية"متحدثة في ندوة    6002

 .متحدثة في ندوة في تلفزيون الحرة، برنامج العالم اليوم حول حقوق المرأة السياسية   6002

عن دور المرأة الكويتية في مجاالت االعالم ". شؤون كويتية"متحدثة البرنامج االذاعي االسبوعي    6002

 .المختلفة

 .متحدثة في ندوة حول االمن االجتماعي، تلفزيون الكويت  6002

 .في بي بي سي حول حقوق المرأة السياسيةمتحدثة   6002

 .، تلفزيون الكويت2/2، "6+8المواطنة واالمن والسالم االجتماعي "متحدثة في ندوة   6002

 .، المجلس، الحرة"حقوق المرأة السياسية"متحدثة في ندوة   6002

 .متحدثة في ندوة حول العمل التطوعي، برنامج للنساء فقط، قناة الجزيرة   6002

 .CNNمتحدثة حول حقوق المرأة،    6002

 .، تلفزيون الكويت"صباح الخير يا كويت"في  متحدثة   6008

متحدثة في ندوة تلفزيونية خصصت إلبراز دور المرأة الكويتية في تنمية المجتمع الكويتي بمناسبة يوم    6000

 .المرأة

 .رقيب، اوربت، ابريل ، بدون"6+8التعليم الخاص حاجة ام وجاهة "متحدثة في    8999

 .، بدون رقيب، اوربت، يونيو"6+8أزمة الطفولة العربية "متحدثة في   8999

، حول اقتراح سمو االمير اعطاء المرأة حقها السياسي،  تلفزيون "مساء الخير يا كويت"في  متحدثة   8999

 .الكويت

 .  ARTمتحدثة في ندوة حقوق المرأة السياسية،    8991

 .، بدون رقيب، اوربت، يوليو"تحديات المرأة الخليجية"دثة في ندوة متح   8991

   .، تلفزيون الكويت"برنامج الشباب يقول"، " هوية الطالب الجامعي"متحدثة في ندوة تلفزيونية حول    8912

 

 


