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مطلق ــة تبل ــغ م ــن العم ــر ( )50عام ــا ،ب ــدأت ف ــي التصمي ــم والخياط ــة من ــذ ( )30عام ــا تقريب ــا ف ــي

المنــزل ،وكانــت تســتخدم الصــوف أو مــا يعــرف بـــ «الكروشــيه» ،وتحديــدا عمــل المفــارش الصغيــرة
وتلبيس ــات ال ــدالل .وم ــع تطوره ــا ق ــررت دراس ــة ف ــن تعلي ــم التفصي ــل والخياط ــة ،وحصل ــت عل ــى

الش ــهادة بالتحاقه ــا ب ــدورة تأهيلي ــة بمرك ــز األمي ــرة جواه ــر ،لتتوس ــع ف ــي أعماله ــا وي ــزداد الطل ــب
عل ــى منتجاته ــا.

وت ــم دعمه ــا م ــن مكت ــب الضم ــان االجتماع ــي النس ــوي ف ــي الدم ــام كأس ــرة منتج ــة ف ــي مج ــال

«الخياط ــة والتصمي ــم» ،والمالب ــس النس ــائية الش ــعبية والتراثي ــة ومالب ــس المناس ــبات وخياط ــة

اللح ــف وصناع ــة أطق ــم حافظ ــات للش ــاي والقه ــوة واألطعم ــة للرح ــات والمناس ــبات وغيره ــا م ــن

األعم ــال ف ــي مج ــال الخياط ــة.

وتعان ــي (أمين ــة) م ــن ع ــدم تواف ــر مبال ــغ مالي ــة تس ــاعدها عل ــى التوس ــع أكث ــر ف ــي مج ــال عمله ــا،

وعــدم توافــر المواصــات باســتمرار ،ممــا يحــد مــن حركتهــا فــي األســفار والتنقــل للمشــاركة فــي

المعــارض المحليــة والخارجيــة ،وتســعى إلــى فتــح محــل تجــاري خــاص لعــرض منتجاتهــا واالســتفادة
م ــن تفرده ــا وتميزه ــا ف ــي الس ــوق ،كم ــا تطم ــح ف ــي ش ــراء ماكين ــة تطري ــز متقدم ــة باهظ ــة الثم ــن

ليس ــاعدها ف ــي دق ــة أعماله ــا وإبداعه ــا ،كم ــا تحل ــم بإنش ــاء مصن ــع خ ــاص له ــا لتصدي ــر منتجاته ــا
إل ــى خ ــارج الب ــاد بإدارته ــا ولتتمك ــن م ــن توفي ــر ف ــرص وظيفي ــة للفتي ــات الس ــعوديات.

حصلـــت علـــى العديـــد مـــن شـــهادات الشـــكر فـــي مهرجـــان صيـــف الشـــرقية ،ومعـــرض ليلـــة
عم ــر ،وب ــازار األس ــر المنتج ــة األول للضم ــان االجتماع ــي ،ومع ــرض كلن ــا منتج ــون ،وصي ــف تنمي ــة
القطيـــف ،ومهرجـــان النخيـــل والتمـــور.

