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بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على قائد الغّر المحجلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.تسليًما كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه

يتضمن هذا الكتاب قصص نجاح بعض خريجات جامعة دار الحكمة في كافة  
المجاالت العلمية والعملية. وتلخص كلماته وصوره رسالة الجامعة الطموحة:

رائدة قائدة راعية  إعداد 

فلكّل من ساهم ويساهم في صنع هذه الرسالة نهدي هذا الكتاب.

مديرة جامعة دار الحكمة
الدكتورة سهير حسن القرشي

كلمة سعادة مديرة 
جامعة دار الحكمة
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تهدف رسالة جامعة دار الحكمة إلى إعداد خريجات:

راعيات: ُيدركن معنى كلمة راعية بحملهن لمسؤولية ما 
ُيسند إليهن من أعمال في أسرتهن ومجتمعهن.

رائدات: يمتلكن القدرة في صنع وامتالك أعمال تصّب 
في خدمة التنمية الوطنية، وتتسم باالبتكار 

واإلبداع.
قائدات: يتميزن بخصائص ذاتية وثقافية وإدارية  تتجسد 

في حسن إدارة العمل على المستوى الفردي 
وضمن فريق العمل الواحد.

كل خريجة من دار الحكمة تحمل من المواصفات مايؤهلها ألن 
تتصدر أعلى األماكن القيادية محليا وعالميا، من خالل مايتاح 

لها من برامج أكاديمية وأنشطة مختلفة كانت جزءا من رحلتها 
التعليمية في الجامعة. 

عملت جامعة دار الحكمة على ترسيخ نفسها مؤسسة أكاديمية نموذجية في 
التعليم العالي، بمعايير عالية من التمّيز العلمي وجودة األداء على المستويات 
المحلية واإلقليمية والعالمية. وقد حرصت منذ نشأتها عام 1999 على تقديم 

برامج دراسية ذات جودة عالية تلبي مقتضيات التطور والنمو السريع الذي 
تشهده بالدنا والعالم. رافق التمّيز العلمي لبرامج الجامعة جودة في األداء 
التعليمي من خالل هيئة تدريس محلية وعالمية مّكنت خريجات الجامعة من 

مواصلة دراستهن العليا بنجاح في أفضل وأرقى جامعات العالم.

وقد خّرجت الجامعة منذ تأسيسها أكثر من 2189 طالبة بدرجة البكالوريوس، و 
 . 89 طالبة بدرجة الماجستير، إضافة إلى 134 طالبة من حفظة القرآن الكريم كامالاً

ا على النهج الذي غرسته الجامعة في طالباتها من شغف بالعلم والريادة  وسيراً
استكملت أكثر من 50 خريجة دراستهن العليا في أبرز الجامعات العالمية منها: 

جامعة هارفرد، وجامعة أكسفورد، وكلية لندن لالقتصاد، ومعهد ماساتشوستس 
للتقنية، وجامعة كولومبيا، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، وجامعة كامبدردج، كما 

خرّجت الجامعة أكثر من 150 رائدة أعمال ساهمن في توفير فرص العمل لغيرهن 
من الخريجات، وشاركن في دفع عجلة االقتصاد، ومنهّن من وصلّن إلى أرفع 
المناصب وحصلن على فرص وظيفية مرموقة في كبرى شركات ومؤسسات 

العمل المحلية والعالمية، وقد تقلدن فيها مناصب قيادية،

ا لهذا الصرح التعليمي، وقدوة لجيل كامل  ويشار إلى إنجازاتهّن بالبنان، فكّن فخراً
من الخريجات السعوديات وهّن خير دليل على تحقيق رسالة الجامعة التي تسعى  

إلى إعداد خريجة راعية رائدة قائدة تخدم الوطن وتحمل األمانة وتحفظ القيم 
أينما حّلت.

ومضة عن جامعة
دار الحكمة
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٩٩٧
رائدات األعمال

سم
ت جامعة دار الحكمة من كل ق

خّريجا

عدد خّريجات جامعة دار الحكمة كل عام

سم
ت االعمال من كل ق

عدد رائدا

٤٨
رائدة أعمال التصميم والعمارة

٧٧٠١١١
رائدة أعمال القانون وإدارة األعمال

٣٣٣١٨
رائدة أعمال التعليم الخاص والتمريض

٨٩
ماجستير

٨٦
خريجات حافظات للقرآن الكريم

٪٣٥ ٪٤٦

٪٤

٪١٥

القانون وإدارة األعمال التصميم والعمارة

ماجستير إدارة األعمال
ماجستير(عالقات دولية)

التعليم الخاص والتمريض

١٧

٥٢
٧٥ ٨١

٩١
١١٣

١٣٨

٢١٤

١٦٦

٢٠٣ ٢١٩
٢٢٤

٢٧٤

٣٢٢

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

خريجاتنا اليــــــوم
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٪٦٨

خّريجة

خّريجة

خّريجة

خّريجة

خّريجة

خّريجة

خّريجة

خّريجة

خّريجة

خّريجة

خّريجة

الرياض

جدة
مكة المكرمة

المدينة
المنورة

الخبر

الظهران

ينبع

خريجات جامعة دار الحكمة٣٢٪
خارج المملكة العربية السعودية

خريجات جامعة دار الحكمة
داخل المملكة العربية السعودية

جدةالرياض مكة
المكرمة

المدينة
المنورة

ينبعالظهرانالخبر

أبها

تبوك

جازان

الدمام
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خريجات دار الحكمة
داخل المملكة العربية 

السعودية

خريجات دار الحكمة
داخل وخارج المملكة 

العربية السعودية



خّريجة حائزة على
شهادة ماجستير

خّريجة حائزة على
شهادة ماجستير ودكتوراه

خّريجة حائزة على
شهادة ماجستير
وشهادات أخرى

خريجات رائدات يصنعن الوظائف

فرصة عمل

مجاالت

خريجات حاصالت على
جوائز عالمية ودراسات عليا
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خّريجة في سوق العمل

خّريجة ريادية

خّريجة في سوق العمل

خّريجة عاملة
لحسابها الخاص

خّريجة تكمل دراساتها العليا

٪٦٠

٪١٢٫٩٪١٣٫٤٪٧٣٫٧

٪٥

أرقام
وإحصائيات
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ت
قائدا



د. آالء
محمد

البان
التصميم الداخلي

عام 2005

حصلت على درجة الماجستير في التصميم من كلّية كاليفورنيا
للفنون California College of the Arts في الواليات المتحدة.

أّول سعودية تنهي دراسة
الدكتوراه مع مرتبة الشرف في

ثالث سنوات من جامعة كولورادو
University of Colorado دنفر

Denver ما يعدُّ زمًنا قياسًيا.

حصلت على درجة الدكتوراه في 
التخطيط والتصميم من جامعة 

كولورادو دنفر في الواليات المتحدة.
(University of Colorado Denver)
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لمى
فهر

الشريف
نظم المعلومات اإلدارية

عام 2010
نظم المعلومات اإلدارية

عام 2003

وبذلك تكون واحدة من بين 16 عضوا تّم اختيارهم من بين )600(
شخص قدموا من جميع أنحاء العالم لالنضمام إلى المجلس

االستشاري للشباب.

أسست فريق شبابنا التوعوي في جدة الذي يتضمن 180 متطوعة
ويهدف بأنشطته المختلفة إلى التوعية الصحية، والوطنية،

والمهنية، واالجتماعية.

تمتاز بالكلمة الشعرية المعبرة نشرت ديواني شعر األول عام 2006،
والثاني بعنوان السباحة في الصحراء - شعر ناشطة اجتماعية من
السعودية صدر عن بيت النشر أوثرهوس، في المملكة المتحدة.

د. نورا
يوسف

منصوري

انضمت باحثا أول مشارك في
أغسطس 2016 إلى مركز الملك

عبدالله للدراسات واألبحاث
البترولية في الرياض؛ وهي

مؤسسة غير ربحية تركز على
البحث في اقتصاديات الطاقة،

والسياسة، والتكنولوجيا والبيئة.

اختيرت لتمّثل وطنها مستشارة
خاصة في برنامج مستقبل المدن
السعودية والمندرج تحت برنامج

األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
.2015-2017

حصلت على جائزة التمّيز القيادي للمرأة عام 2015 تحت
فئة )النجوم الصاعدة( من وزير الطاقة في البحرين كما

شاركت في العديد من األحداث الدولية والمحلية.

حصلت على درجة ماجستير
في إدارة األعمال في استثمار

التكنولوجيا واإلدارة )الطاقة
النظيفة( من جامعة لندن

 . University of Londonحصلت على درجة الدكتوراه من
كلية الهندسة وعلوم المواد

في نفس الجامعة حول 
موضوع التحّول االستدامي 

نحو الطاقة النظيفة في 
المملكة العربية السعودية.
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حصلت على العديد من 
الشهادات في مجال تصميم 
األزياء في لندن عام 2013، 
وتدربت على أيدي متخصصين 
عالميين في أميركا ولندن.

آرام
خالد

قباني
التصميم الجرافيكي

عام 2008

إصرارها وشغفها بمجال تصميم
األزياء جعلها تصل إلى مرتبة

الريادة في العالم، وأصبح اسمها
ضمن األوائل فيه.

تمّيزت في مجال األزياء
وتركت بصمتها الخاصة،

تستلهم منها األخريات في
السعودية أسلوبها المميز

في هذا المجال.

لمى
زياد

عجينة
التصميم الجرافيكي 

عام 2008

.A Design Award حصلت على ثالث جوائز عالمية في

حصلت على المرتبة
106 في الئحة المصممين

األفضل في العالم.

عضو في جمعية الشرق األوسط لمعلمي التصميم.

نشرت وقدمت مقاال في
مؤتمر إيدو للتعليم في 

إسبانيا عن الطباعة العربية 
في المناهج الدراسية.

عرضت تصاميمها في العديد
من المعارض في دول مختلفة،
منها: إيطاليا، والهند، والصين،

وهولندا، وبريطانيا وإيرلندا.

تعمل محاضرة في قسم
التصميم الجرافيكي في جامعة

دار الحكمة منذ ٥ سنوات.
تعمل كمستشارة أزياء لفريق 

ARAB GOT TALENT

ببناتنا سنرقى | قائدات  22



هديل
ضياء الدين

أيوب
التصميم الداخلي 

عام 2004 

تقوم فكرته على تحويل لغة اإلشارة إلى نصوص وكلمات، ونالت عنه جائزة
ة، وهي: في مسابقة ريادة األعمال حصد اختراعها 3 جوائز عالميَّ

جائزة االبتكار وريادة األعمال للسعوديين الدارسين في المملكة المتحدة
التي أقامتها جامعة أم القرى بالتعاون مع الملحقية الثقافية في لندن.

جائزة االبتكار في مؤتمر التقنية القابلة لالرتداء في لندن.

جائزة االبتكار التقني العالمي للذكاء االصطناعي، المنظمة من قبل شركة
ة. IBM ، ووزارة العلوم الكوريَّ

حصلت على براءة االختراع في برمجة القفاز الذكي.

َدربت فريق جامعة دار الحكمة
للمحكمة الصورية للعامين 2014

و 2015 على التوالي.

اخترعت قفاًزا ذكًيا كجزء من بحث الدكتوراه،
Sign Language Glove حمل اسم

.University of London حصلت على درجة الماجستير في التصميم البرمجي الذكي من جامعة لندن
.University of London تحّضر حالًيا الدكتوراه في المجال نفسه في جامعة لندن

داره
عبد الحكيم

سحاب
القانون

عام 2014

تم اختيارها مندوبة لتمثل
United Nations جمعية وليم في
Commission on International

Trade Law

حصلت على درجة الماجستير
في اللوائح التجارية الدولية،

التقاضي، والتحكيم في
New York جامعة نيويورك

University School of Law
عام 2016 .

تشغل منصب محامية في
Lewis Baach في واشنطن
بالواليات المتحدة األمريكية.
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د. حنان
محمد

أمين طالب
التصميم الداخلي 

عام 2004

حصلت على ثالث شهادات ماجستير في العمارة والتصميم الداخلي والتعليم من جامعات عريقة في
University of Leicester وجامعة لستر University of Sheffield بريطانيا وهي جامعة شيفيلد

Bournemouth University وجامعة بورنموث
حصلت على درجة الدكتوراه في العمارة من جامعة شيفيلد University of Sheffield في بريطانيا

الرا
ياسر

الخولي
العمارة

عام 2016

أثبتت من خالل تفوقها العلمي وابتكارها التقني
أن الفرد يمكنه تحقيق أّي حلم عندما يتمتع برؤية

وعزيمة، يدعمهما بالكثير من العمل والمثابرة

تعمل مهندسة معمارية في مجموعة دار الهندسة في جدة.

فازت في المركز األول في منتدى MIT لريادة
األعمال ألفضل شركة ناشئة في العالم العربي

لعام 2016 عن مشروعها )كل قطرة تهّم(.

يعدُّ المشروع أّول نظام إلدارة المياه في
المملكة العربية السعودية. وهو عبارة عن منصة
ذكية إلدارة المياه، ويتكّون من جهاز االستشعار،

وتطبيق لرصد وإدارة ومراقبة ووضع معايير
الستخدام المياه عبرمصدر واحد.

تشغل منصب أستاذ مشارك
Associate Professor في
الجامعة البريطانية في دبي

لتكون بذلك أّول خريجة تحصل
على هذه الدرجة األكاديمية

كان لجامعة دار الحكمة دور
كبير في تنمية مهاراتها مكنتها

من صناعة النجاح

فازت بجائزة اإلمارات للطاقة
للعام 2013

عضو نشط في العديد من
المؤسسات المهنية بما

في ذلك المعهد األمريكي
للمهندسين المعماريين
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مرام
خالد
طيبة

التصميم الجرافيكي
عام 2010

حصلت على شهادتي ماجستير في اإلنتاج السينمائي من جامعة بوسطن
Boston University في الواليات المتحدة، واألخرى في السينما والفيديو.

اسم مميز في مجال الهندسة المعمارية
وتصميم األزياء.

لم تمنعها إصابتها بالسرطان من الطموح
والتقدم، فهي اليوم تسعى لتحقيق حلمها

وحلم الكثير من مرضى السرطان بتصميم
مستشفى خاص بهم وفق أعلى المعايير
العالمية بالتعاون مع أصحاب الخير الذين
سيساهمون بتأمين تكاليف هذا المبنى.

هناء
جنيد

إسكندر
العمارة

عام 2015
حصلت على المركز األول في

مسابقة التصميم والجمال
لوكس LUX في دبي.
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حصلت على دعوة من مهرجان
كان السينمائي لعام 2016

حيث ُعرض فيلمها ُمُنكير
ضمن زاوية األفالم القصيرة.

ُمُنكير عنوان الفيلم القصير الذي قامت مرام بكتابة قصته وإخراجه
وُعرض للمرة األولى في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وذلك

في نوفمبر 201٥ .

.MBC تعمل حالًيا مخرجة لبرنامج صباح الخير يا عرب على قناة
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سارة
عبد العزيز

الصويغ

تشغل منصب Country Range Presentation Manager في 
اإلدارة اإلقليمية في إيكيا لتكون بذلك أول سيدة سعودية تتولى 
منصب مديرة في السعودية والبحرين أكبر شركة عالمية متخصصة 
في صناعة األثاث، وتنتج وتبيع األثاث المنزلي الجاهز في محالتها 

للتجزئة المنتشرة في العالم.

حصلت على درجة الماجستير في االقتصاد المالي من جامعة 
كارديف Cardiff University وهي إحدى الجامعات الرائدة في 

التعليم واألبحاث في بريطانيا

د. نور
عبد القادر

هاشم
نظم المعلومات اإلدارية

عام 2006
التصميم الداخلي

عام 2007 

أول سيدة سعودية تتولى 
منصب مديرة في السعودية 

والبحرين أكبر شركة عالمية 
متخصصة في صناعة األثاث

تعمل محاضرة في جامعة النكستر Lancaster University، وقد احتلت 
هذه الجامعة المرتبة السابعة بين الجامعات البريطانية كمؤسسة بحثية 

من مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، وفقًا آلخر الدراسات 
لتقييم العمل البحثي في الجامعات البريطانية.

حصلت على درجة الدكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة 
مانشستر University of Manchester في بريطانيا وهي إحدى 
الجامعات المرموقة والمصنفة في قائمة أفضل جامعات العالم.
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سارة
يوسف

منصوري
نظم المعلومات اإلدارية

عام 2003

بسمة
محمد
صّبان

األعمال المصرفية 
والتمويل
عام 2007

شغلت منصب محللة مالية في شركة فرص الدولية لالستثمار، 
وهي من أهّم الشركات التي تسعى إلنشاء منظومة الستكشاف 

الفرص االستثمارية في دول العالم اإلسالمي.

حصلت على درجة الماجستير 
في االقتصاد واألعمال التجارية 
 City الدولية، من جامعة سيتي

University في بريطانيا.

 Portfolio تشغل حاليا منصب
Manager  في البنك األهلي 

التجاري في البحرين.

تعمل لدى البنك األهلي ألكثر 
من عشر سنوات.

شريك مؤسس لمقهى 
 Criollo كريوللو شوكلت
Chcolate Cafe في جدة.

شغلت أيضا منصب محللة مالية في شركة بروكتر أند غامبل 
Procter & Gamble التي تعدُّ أكبر شركة لصناعة المواد 

االستهالكية في العالم.
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تستعد للحصول على ترخيص 
من وزارة العدل لمواصلة 

العمل كمستشارة قانونية 
في تخصصاتها )قانون الملكية 

الفكرية وقانون األعمال(

لميس
محمد
باجنيد

القانون
عام 2012

حصلت على درجة الماجستير في 
تخصص الملكية الفكرية وقانون 

التكنولوجيا من جامعة كاليفورنيا في 
بيركلي كونها تحتّل المرتبة األولى 

في هذا المجال

اختيرت – مع أنها 
السعودية الوحيدة في 

دفعتها - لتقدم حفل 
التخرج وإلقاء خطاب 

الطالب المتفوقين

د. لميس
ممدوح

باعويضان
التربية الخاصة

عام 2007

حصلت على شهادتي ماجستير في تخصص تحليل السلوك 
 Columbia University من جامعة كولومبيا ABA التطبيقي

في الواليات المتحدة.

تعدُّ السعودية األولى والوحيدة 
الحاصلة على درجة الدكتوراه في هذا 

التخصص، كما حصلت على ترخيص 
معتمد في تحليل السلوك الوظيفي.

تعمل أستاًذا مساعًدا في جامعة دار الحكمة في جدة.

حصلت على درجة الدكتوراه في تخصص تحليل السلوك التطبيقي 
ABA  أيًضا من جامعة كولومبيا Columbia University في 

الواليات المتحدة.
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ت
رائــدا



لينا
محمد
الخريجي
نظم المعلومات اإلدارية
عام 2004

تخصصت في مجال تصميم 
المجوهرات في المعهد األمريكي 

لعلم الجواهر )GIA( في لندن، 
وحصلت على شهادة في تصميم 

المجوهرات.

فازت بالمركز األول في المسابقة 
الدولية لتصميم المجوهرات 

التي شهدتها مدينة جدة ضمن 
أعمال المعرض الدولي السعودي 

للمجوهرات عام 2011.

اختارتها مجلة فوربس الشرق 
األوسط من بين أفضل 100 من 
المبدعين في المملكة العربية 

السعودية.

هال
محمد

الخريجي
األعمال المصرفية والتمويل

عام 2007

حصلت على درجة الماجستير في 
اإلدارة العالمية من جامعة

 School of Oriental and
African Studies, U. of London

أيضا اختارتها مجلة فوربس الشرق 
األوسط من بين أفضل 100 من 
المبدعين في المملكة العربية 

السعودية.

شريك مؤسس ومصممة 
لمجوهرات شارملينا حيث 

أسست مع أختها لينا
عام 2012 ) شارمالينا (.
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وفّرت العديد من الوظائف 
لزميالتها من خريجات 

جامعة دار الحكمة.

شريعة
سليم
والكر

 University of حصلت على شهادتي ماجستير األولى في السالم والعدالة من جامعة سان دييغو
 Kings College في الواليات المتحدة والثانية في إدارة التعليم من كلية كينجز لندن San Diego

London في المملكة المتحدة.

ساره
عادل
بترجي

التصميم الداخلي
عام 2004

التربية الخاصة
عام 2003

حصلت على درجة الماجستير في التصميم البيئي للمباني
.British University in Dubai من الجامعة البريطانية في دبي

أسست شركة )فوكل لحلول البناء( 
Focal Building Solutions في جدة 

عام 2006 والمتخصصة بالمشاريع 
التجارية التي حققت المركز األّول عن 

فئة الشركات الصغيرة في منتدى 
الريادة والكفاءة والتنويع والتميز.

رائدة أعمال اجتماعية، حيث أسست 
شركة )والكر ( لالستشارات لتقديم 

الحلول البديلة لفض النزاعات ومساعدة 
العمالء على النظر لألمور بشكل أعمق 

حين مواجهة أي خالف، ومساعدتهم 
على إيجاد المهارات الالزمة التي من 

شأنها مواجهة الصعوبات وحّلها بسالم.
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افتتحت مؤخًرا مدرسة تسعى فيها إلى دمج 
األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم مع 

أقرانهم لتحسين قدراتهم التعليمية ومساعدتهم 
على اإلندماج بشكل فاعل مع المجتمع.

حاصلة على مرتبة الشرف

التحقت بجامعة دار الحكمة 
لدراسة البكالوريوس في 
التربية الخاصة عام 2016.

حصلت على درجة الماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة 

دار الحكمة عام 2013.

آالء
هاشم
بلخي

أصبحت آالء من الرموز المشهورة في عالم التصميم، كما استطاعت بتصاميمها 
أن تكّون قاعدة كبيرة من المعجبين في الشرق األوسط، وهدفها هو أن تركز على 

التصاميم العربية بداًل من الحضارة الغربية وتهدف إلى الوصول بفيونكة إلى العالمية.

فاطمة
محمد
ناغي

التصميم الجرافيكي
عام 2007

التصميم الجرافيكي
عام 2011

أسست )فيونكة (، وهي عبارة 
عن عالمة صاعدة وحديثة في 

عالم تصميم المنتجات التي تمثل 
الثقافة الشعبية والخليجية من 

خالل شخصيات مختلفة.

حصلت على درجة الماجستير 
في إدارة التصاميم من جامعة 

 Pratt Institute برات
في نيويورك عام 201٥.
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ومقره في جدة، يقّدم أفضل 
خدمات في التصميم واألفالم 

والتصوير الفوتوغرافي.

أسست لوفت مي
The Loft ME

حاصلة على مرتبة الشرف.
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ندى
إبراهيم
حكيم

التصميم الجرافيكي
عام 2009 

د. منيرة
إبراهيم
جمجوم

التربية الخاصة
عام 2004

ماجستير من جامعة كولومبيا هي شريك ومدير تنفيذي 
لشركة إمكان التعليمية

شغلت منصب كبيرة باحثين في مركز الفكر 
التابع لبيت االستشارة العالمي شركة بوز أند 

كومباني

عملت منيرة سابًقا مستشارًا في هيئة 
تقويم التعليم العام حيث قادت عدة 

مشاريع تأسيسية

دكتوراه في التربية من جامعة أكسفورد



 )The Va club( مخرجة مبدعة في نادي فا
وهو ناٍد فني بصري يقدّم أنشطة متنوعة 

لألطفال.

ثريا
عادل
بترجي

ماجستير في إدارة األعمال
عام 2015

أسست عام 2006 )كادي ورمادي( 
وهي دار نشر متخصصة في نشر 
وتوزيع وطباعة قصص األطفال 

وملحقاتها، وكذلك الكتب المتعلقة 
بدراسة أدب الطفل باللغة العربية.

مثلت المملكة في جائزة الناشر الشاب، وهي عضو
في لجنة كتاب الطفل التابعة للمجلة العربية بوزارة

الثقافة واإلعالم، ولجنة إحياء مكتبة الملك فهد
العامة، وعضو بجمعية الناشرين السعوديين واتحاد

الناشرين العرب.
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ت
راعيـا



صاحبة العالمة التجارية ) آية( في الخط العربي، 
تأثرها بالخط العربي أكسب تصاميمها تمّيًزا خاًصا، 

فحفرت على المجوهرات الراقية.

تعمل حالًيا مستشارة في شبكة أصحاب األعمال 
واإلعاقة )قادرون( التي تسعى إلى تقديم 

اإلرشاد والمشورة والتدريب وأفضل الممارسات 
ألصحاب األعمال للتوظيف والحفاظ على القوى 

العاملة من ذوي اإلعاقة.

حصلت العام الماضي على ترخيص Certified Disability Case Management الذي يؤهلها إلدارة 
حاالت ذوي االحتياجات الخاصة في مكان العمل.

حاصلة على مرتبة الشرف.

شريك مؤسس في 
شركة استشارية 

للتنمية
 Deeds I Community

.Development

دانية
عالم

المصري
التصميم الجرافيكي

عام 2010

حصلت على شهادة دبلوم في األسس المتكاملة للتنمية المستدامة من جامعة 
.Columbia University in the city of New York كولومبيا، نيويورك

حصلت على شهادة دبلوم في قيادة وتنظيم التغيير من جامعة 
.Harvard Kennedy School هارفرد كينيدي

آية
عبدالله
جبريل

التصميم الداخلي
عام 2009 
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لينا
بدر

طحالوي

أسست مبادرة بصمة البدر في جدة عام 2010 وهي مبادرة خيرية 
تهدف إلى دعم تعليم المرأة، والمساعدة في زرع وتطوير روح 

العمل التطوعي لدى الشباب والشابات، وإنشاء فعاليات مبتكرة 
بهدف الترفيه واألجر.

تساهم في توفير منٍح تعليمية لطالبات جامعة دار الحكمة وتوعية 
المجتمع بأهمّية األعمال التطوعية.

نالت جوائز عديدة في العمل التطوعي وأطلق عليها 
رائدة العمل التطوعي حيث تخرجت عام 2014 محققة 

أعلى نسبة من ساعات الخدمة االجتماعية.

شاركت برحلة أكاديمية برعاية جامعة فرجينيا لدراسة دورات جامعية على متن سفينة، 
عبرت بها عشر بلدان في أوروبا والدول اإلسكندنافية. يسمى هذا البرنامج )الفصل 

الدراسي في البحر( تأسس عام 1963 في الواليات المتحدة األمريكية، واليزال قائما 
حتى اليوم.

مريم
أسامة
الدباغ

القانون
عام 2015

التصميم الجرافيكي
عام 2014

 New York حصلت على درجة الماجستير في القانون البيئي من جامعة
University في الواليات المتحدة األمريكية .

حصلت على جائزة القانون البيئي لعام 2016.
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من أجل التسجيل في جامعة دار الحكمة
تواصل معنا على

admissions@dah.edu.sa
0٥3٥034123

 
ومن أجل المساهمة في تعليم فتاة من زكاتك

أو صدقتك تواصل معنا على
givetodah@dah.edu.sa

0٥06988009

admissions@dah.edu.sa
givetodah@dah.edu.sa


سنرقىببنـاتنا

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل على
alumnaeoffice@dah.edu.sa

daralhekma.university DAHUniversity dahuniversity daralhekma

https://www.facebook.com/daralhekma.university/
https://twitter.com/DAHUniversity
https://www.instagram.com/dahuniversity/?hl=en

