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ي فلقيادة المالية واإلستراتيجية والتشغيلية في امع سجل حافل وناجح عام في اإلدارة الشاملة  05أكثر من خبرة 

 المملكة المتحدة والواليات المتحدة.الدول العربية و  ،بالمملكة العربية السعوديةظروف وتحديات فريدة 
والنتائج المتنوعة خالل العمل في القيادة اإلدارية واالستشارات واإلدارة التنفيذية في الشركات حيوية قياديه ديناميكية و  

الجهات و  ات التجارية واالستثمارية والتعاون مع الوزارات الحكوميةالمتطورة مع خبرة محلية ودولية في االستشار 
لبعثات في اقدرة على التواصل والقيادة من خالل الخبرات الدولية الشاملة في اإلدارة و االستثمارية والتجارية. امتالك ال

 الواليات المتحدة األمريكية وأوربا والشرق األوسط، عالوة على الخبرات اإلضافية األخرى في: 
  القيادة الحكيمة 

  .اإلستراتيجية والرؤية وتخطيط المهام 

  الخدمات االستشارية 

 إعادة الهيكلة التنظيمية 

  .المفاوضات والتحالفات االستراتيجية 

  اإلعالم.  العالجات الحكومية وشئون 

  .اللوائح والعالقات الحكومية 

 .التطوير األساسي للشراكات 

  
 العمليةالخبرات 

 الرياض، المملكة العربية السعودية    العام للعالقات الدولية  المشرف
 9191فبراير حتى  9102فبراير       وزارة الثقافة

 
 المهام والمسئوليات: 

  إدارة مفاوضات اليونيسكو لدعم الفرص اإلستراتيجية للمحافظة على الثقافة وتوفير المزيد من التعاون بين
 المملكة واليونيسكو. 

  تأسيس إدارة مسئولة عن بناء وتكوين وتنفيذ اإلستراتيجية الالزمة لالندماج مع الدول على مستوى عالي
 بالمملكة.  0555والتي تتماشى مع رؤية 

 تقارير. والتطوير األجنبي والالموضوعات والمبادرات من خالل المعايير السياسية الدولية ير وتقييم تطو ال 

  .إيجاد فرص تبادل الثقافات الدولية من خالل صياغة سياسة أو برامج وتوصيات على البرامج المخصصة 

 
 الرياض، المملكة العربية السعودية        مستشار

 0505حتى ابريل  0502ابريل       وزارة التجارة
 

 المهام والمسؤوليات:
 تقديم االستشارات في مجال الشؤون الدولية 

 .االعداد والمشاركة في خطة وتطوير المالحق التجارية في الخارج 
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  .االعداد والمشاركة في خطة وتطوير مجالس االعمال السعوديه االجنبية 

 هد الى المملكة المتحدة.االعداد والمشاركة في خطة وزيارة سمو ولي الع 
  

 لندن، المملكة المتحدة      العام والرئيس التنفيذياألمين 
  9102يوليو  – 9112يوليو      غرفة التجارة العربية البريطانية

 
 المهام والمسئوليات: 

  .إدارة العالقات والفرص التي تنشأ من العالقات التجارية الثنائية بين المملكة المتحدة والعالم العربي 

  تكاليف مشاريع الغرفة بكل فعالية وكفاءة لالستفادة من الدول األعضاء. إدارة 

 التطورات والفرص السياسية واالقتصادية والتجارية واالستثمارية في الشرق األوسط والمملكة المتحدة  مواكبة
 ترويج الفرص التجارية الداخلية والخارجية. ل

  جنية استرليني  552.555فائض يزيد عن  هاعن نشأتطوير ووضع الخطط االستراتيجية التجارية للغرفة التي
وأرباح تقدر جنيه استرليني  550.555من العائدات والعائد االستثماري بقيمة  % 4مع زيادة إجمالية قدرها 

 مليون استرليني من بيع االستثمارات.  0.0بـ 

  جنيه استرليني في المدفوعات  0.250.555إعادة هيكلة خطة صناديق المعاشات التي نتج عنها مبلغ قدره
 لصناديق المعاشات. 

 الغرفة التي ساهمت بشكل واضح في تحسين دورة األعمال التجارية في إصالح سياسة حوكمة الشركات ب
 الغرفة. 

  وضع  -0إيجاد وتوفير برامج توظيف العضوية،  -0وتطوير عضوية الغرفة التجارية من خالل: إدارة
 الخطط التحفيزية للموظفين لجذب أعضاء جدد محليا وإقليميا وعلى مستوى العالم العربي. 

  تنظيم الفعاليات في المملكة المتحدة والواليات المتحدة والدول العربية واألوروبية بهدف الترويج والدعاية
 واإلعالن عن الغرفة واألعضاء والعمالء وإلقاء الضوء على اهتماماتهم التجارية. 

  ية من خالل لبريطاننيابة عن الشئون التجارية العربية وابال للتحدث في المملكة المتحدةالمتحدث الرسمي
التفاعل مع اإلعالم )التليفزيون، الصحافة، الراديو ... الخ( لتسليط الضوء على وجهة نظر الغرفة وتوصيل 

 الخاصة بالعالم العربي وباألخص في يتعلق بالمسائل التجارية و االقتصادية واالستثمارية. الحقائق 

 مكتب الخارجية  وتصديق 0لغرفة من خالل توثيق يورو للدخل والتي تتفق مع أهداف ا تطوير الخطط المولدة
من إجمالي عائد  %05وتوثيق كاتب العدل وبرامج التدريب التي تعمل على زيادة العائد بمعدل  البريطانية
 الغرفة. 

 الطالب وإتاحة الخبرات العملية المناسبة قبل االلتحاق بالعمل.  لتدريب وضع برنامج 

  ها وأفكارها. الشركات الصغيرة ودعم أهدافلتشجيع  للشركات الصغيرةتأسيس برنامج الغرفة التجارية العربية 

 مفوضيات العربية في لندن لترويج الفرص واالستثمارات التجارية داخليا التواصل بانتظام مع السفارات وال
 وخارجيا. 

 



 واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية       رئيس مستشار ال
  9112-0222     مجلس االعمال السعودي االمريكي

 
 المهام والمسئوليات

  على شرف الملك  0555الذي عقد في تكساس، الواليات المتحدة األمريكية في مديرة المنتدى التجاري
 00تواجه السعودية بعد أحداث الراحل عبد الله بن عبد العزيز السعود وناقش المنتدى التحديات التي 

 شركة أمريكية كبرى.  465شارك في المنتدى أكثر من و  0550سبتمبر 

  إدارة والمشاركة في اجتماعات ومفاوضات المملكة العربية السعودية لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية
دية في االنضمام إلى والعمل على االمتيازات واإلصالحات التي أدت إلى نجاح المملكة العربية السعو 

 منظمة التجارة الدولية. 

  التفاوض وإدارة مشاركة المملكة العربية السعودية في مشروع األلفية لشركة والديزني العالمية وكانت المملكة
 العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة ا لمشاركة في المشروع لمدة عام واحدة. 

 
 واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية   التجاري مديرة الشئون الحكومية والتطوير 

  9112     كورفيس للعالقات العامة 
 المهام والمسئوليات

  حمالت العالقات العامة السعودية األمريكية. تطوير وإدارة 

  .تنظيم المعارض والبرامج والفعاليات الدولية 

 
 واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية       مساعد مستشار

  0221     وكالة أبو ظبي لالستثمار 
  .عملت عن قرب مع الطالب الحاصلين على المنح في دراستهم األكاديمية والتطوير الشخصي 

  .إدارة المشاريع وكتابة التقارير والبيانات 

 
 الرياض، المملكة العربية السعودية      لغة إنجليزية معلمة 

  0221      المدارس الثانوية 
 

 الدراسية المؤهالت
 كامبريدج، إم أيه، الواليات المتحدة األمريكية     كيندي كلية هارفارد جامعة 

 0500    شهادة في التعليم التنفيذي 
 واشنطن دي سي، الواليات المتحدة األمريكية     جامعة جورج واشنطن 

 0555    دكتوراه في القيادة واإلدارة 
 سي، الواليات المتحدة األمريكيةواشنطن دي      الجامعة األمريكية 



  0559   ماجستير آداب في اإلدارة التعليمية 
 واشنطن دي سي، الواليات المتحدة األمريكية  الجامعة األمريكية، كلية التجارة الدولية 

 0554    وتسوية النزاعاتشهادة في السالم 
 الرياض، المملكة العربية السعودية      جامعة الملك سعود

     0555    األدب اإلنجليزي بكالوريوس 
 
 

 إلنجازات المهنية والعضوياتز اأبر 
  للمرأة عضو مجلس إدارة المنتدى الدولي العربي 

  .عضو الهيئة االستشارية بكلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

  0500حائزة على دبلوماسي العام لجائزة الشرق األوسط لعام . 

  0500لعام  055لي للمرأة التحالف الدو حائزة على جائزة . 

  0505قادة األعمال بالشرق األوسط السابعة لعام حائزة على جائزة . 

  0504لعام حاصلة على لقب اقوى السيدات السعوديات في ارابيان بيزنس . 

  تحت تي إس بي  التي عقدت بالتعاون مع شركة لويدس 0555رشحت لجائزة السيدات األوائل في عام
 رعاية سي بي أي. 

  االفتتاحية قبل القاء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز خطابه التاريخ في منتدى داالس القاء الكلمة
 . 0555في عام التجاري 

  إدارة مؤتمر أكسفورد ودول الخليج التجاري لمناقشة التطورات الرئيسية والعوامل التي تؤثر على البيئة
 . 0506لدول الخليج في  التجارية

  المناقشات على الطاولة المستديرة مع مسئولين حكوميين عرب وبريطانيين. إدارة وتنظيم 

  ا يتوقعه مهيئة مهندسي البترول في الخبر بالمملكة العربية السعودية والتأكيد على المتحدثة الرئيسية في
 . 0506لتعاون البريطاني السعودي في المستثمرون ورجال األعمال من البريكست وإمكانية تدعيم ا

 االقتصاديالمنتدى الخليجي البريطاني  مؤسس 

 المنتدى العربي البريطاني االقتصادي.  مؤسس 

 
 اللغات

 )اللغة العربية )اللغة األم / احترافية 

  )اللغة االنجليزية )احترافية 


