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  هـ 32/5/3322من 

 محاضره في قسم االقتصاد في كلية إدارة األعمال بجامعة الملك سعود.

  سبعة أعوام دراسية  -هـ 31/7/3322هـ إلى 3336/ 6/31من- 

 تعاونة في قسم االقتصاد في جامعة الملك سعود لتدريس مواد مبادئ االقتصادمحاضرة م

، الجزئي، ومبادئ االقتصاد الكلي، ومبادئ علم االقتصاد، والتحليل االقتصادي الجزئي

ومبادئ المالية العامة، واقتصاديات الموارد، واقتصاديات ، والتحليل االقتصادي الكلي

 .لعربي السعودي، واالقتصاد االنقود والبنوك

  فصل دراسي  -هـ 32/3/3322-هـ 3/33/3323من- 

محاضرة متعاونة في قسم االقتصاد في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لتدريس 

 .تصاديات العمل واالقتصاد الرياضيمادتي اق

  ثالثة أعوام دراسية  -هـ 39/3/3323هـ إلى  3339/ 9/3من- 

امعة األميرة نورة بنت لمستمر في جمة المجتمع والتعليم امحاضرة متعاونة مع عمادة خد

وعلم اإلدارة  ،واالتصاالت اإلدارية ،لتدريس مواد السكرتاريةبالرياض عبدالرحمن 

 .والعالقات العامة ،وإدارة المكاتب

 3.  هـ 32/9/3335هـ إلى 35/3/3333من 

 .لرياضلصناعية باغرفة التجارية االفرع النسائي في ال مساعدة مديرة

 عام دراسي كامل -هـ 32/3/3335هـ إلى 3333/ 7/ 37 من- 

دريس لت بالرياض محاضرة متعاونة في كلية الدراسات التطبيقية في جامعة الملك سعود

 .مادة مبادئ االقتصاد الجزئي

 

 :الشهادات العلمية

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  هـ3323عام 

ادة األعمال في الصغيرة من مركز األمير سلمان لري دبلوم عالي في تأهيل مرشدي المشروعات

 .جامعة الملك سعود

 

  هـ 3332عام 

 .جامعة الملك سعود ،درجة ماجستير العلوم في االقتصاد، كلية العلوم اإلدارية 

 .اعة في المملكة العربية السعودية(عوائق تقدم قطاع الصنوكان عنوان رسالة الماجستير ) 

  هـ 3335عام 

 .اقتصاد مسار أساليب كمية، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الملك سعود سوبكالوري 

الجمركية وتطبيقاتهما في المملكة العربية االستيراد والتعرفة وكان عنوان بحث التخرج ) 

 .السعودية(
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 :الدورات التدريبية

 

  3322عام 

 عود .س بجامعة الملكدورة في إدارة نظام التعلم من عمادة تطوير المهارات 

 

  3325عام  

في مدينة أكسفورد    kings collegesدورة في اللغة االنجليزية لمدة ثالثة أشهر في معهد

 بريطانيا.في 

 

  هـ3325عام 

 دورة في تقييم مخرجات التعلم من عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود.

 

  هـ3325عام 

وير المهارات بجامعة الملك دورة في مهارات التدريس الجامعي الفعال من عمادة تط

 سعود.

 

  هـ 3325عام 

 دورة في التدريس المصغر من عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود.

 

  هـ 3323عام 

 .AOIشهادة مدربة معتمده من المنظمة العربية الدولية للتدريب وتطوير التدريب االحترافي 

 

  هـ 3323عام 

 .BAGيمية البريطانية العالمية شهادة مدربة محترفة معتمده من األكاد

 

  هـ 3323عام 

 شهادة دبلوم التدريب المحترف من مركز التعليم السريع

 Accelerated learning center  

 

 أخرى:دورات 

 

  ويندوز.دورة في نظام 

  ورد.دورة في نظام 

  األسهم.دورة في تحليل سوق 

  واالتصال.دورة عن فن الحوار 

 الصغيرة.روعات دورة في أساليب إنجاح المش 

  التوكيدية.ورشة عمل في 

 .ورشة عمل في المهارات القانونية للمستثمرات من المنزل 

  المنزل.ورشة عمل في المهارات الفنية للمستثمرات من 
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 المهارات 

 ـــــــــــــــ

 اإلدارية.. إلمام باألعمال 3

جهنها والمساهمة في وضع . عمل لقاءات متخصصة لسيدات األعمال لحصر العوائق التي يوا3

 المعنية.التوصيات لرفعها للجهات 

المرأة من  )عملو  النسائية(الصناعية  )المدينة. وضع بنود المناقشة العلمية لورشتين عمل هما 2

 المنزل(.

 الغرفة.. القيام بمهام خدمات المنتسبات في الفرع النسائي في 3

 الدراسات السوقية لمعرفة حجم الطلب والعرض.وإعداد  االقتصادية،. إعداد دراسات الجدوى 5

 والمتوسطة.. عمل عدد من الدراسات الخاصة بعدد من المشاريع الصغيرة 6

. المشاركة في ورش العمل التحضيرية لمنتدى الرياض االقتصادي الثاني في محور تنمية 7

 االقتصاد.الموارد البشرية ومحور مساهمة المرأة في 

 االقتصادي.البحوث االقتصادية والتحليل . إعداد الدراسات و2

. المساهمة في تنظيم عدد من الفعاليات في الفرع النسائي للغرفة منها اليوم العالمي لخدمة 9

 المجتمع.

 بالرياض.. المشاركة في تنظيم انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية 31

 مراقب.يين كعضو . المشاركة في انتخابات هيئة الصحافيين السعود33

 الثالث.. المشاركة في ورش العمل التحضيرية لمنتدى الرياض االقتصادي 33

التي نظمها  المجتمع(،أداء المرأة ألدوارها االجتماعية في  )معوقات. المشاركة في ورشة عمل 32

 االستشارية.معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات 

مركز الحوار الوطني السابع عن العالقة بين المجتمع . المشاركة في اللقاء التحضيري في 33

 الوطني.ومؤسسات العمل التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار 

 الرابع.. المشاركة في ورش العمل التحضيرية لمنتدى الرياض االقتصادي 35

 بع.الرارئاسة الجانب النسائي في ندوة القطاع العقاري في منتدى الرياض االقتصادي . 36

بنك أوقاف  )إنشاءالمشاركة في ورشة عمل اقامتها الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة بعنوان  .37

 هـ.33/33/3323في الفترة  تعاوني(

في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم في  الواعي(فريق التسوق  )فيالعمل كمستشارة . 32

  هـ.3323 الحجةالفترة من شهر شعبان إلى ذو 

تقديم جلسات استشارية وإرشادية في مركز األمير سلمان لشباب األعمال في الربع الثاني من  .39

 م.3133

المنعقد في  اقتصادية،وتقديم استشارات  المشاركة في )ملتقى قيمة المسئولية في األسرة(. 31

 م.3136أبريل  إسطنبول،

 هـ. 3322-33-39يخ ي مركز بالج بتارالمشاركة في إرشاد عدد من المشاريع ف. 33

 والندوات.حضور عدد كبير من المؤتمرات وورش العمل  .33

 دراسة جدوى تابعة لمعهد ريادة األعمال الوطني 922. تقييم 32

 

 الخبرات التدريسية في االقتصاد

________________ 
 

حليل الت-مبادئ علم االقتصاد –االقتصاد الكلي  مبادئ-الجزئياالقتصاد  )مبادئ تدريس مواد

-وبنوكاقتصاديات نقود  –مبادئ المالية العامة  –االقتصادي الكلي  التحليل-الجزئياالقتصادي 

اقتصاديات التنمية  –اقتصاديات المعرفة -الرياضي االقتصاد-العمل اقتصاديات-الموارد اقتصاديات

 (.االقتصاد العربي السعودي ــ دراسات الجدوى وتقييم المشروعات –
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  التي تم تقديمها يبية وورش العملالدورات التدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  نتقديم دورة تدريبية عن إدارة االجتماعات واللجان في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحم  .3

 )قدمت مرتان(.

. )قدمت نعة األميرة نورة بنت عبد الرحمتقديم دورة تدريبية عن مهارات كتابة التقارير في جام .3

 ثالث مرات( 

تقديم دورة تدريبية عن دراسات الجدوى االقتصادية ضمن فعاليات الملتقى الثاني للجمعيات  .2

 الخيرية بالخبر.

تقديم دورة تدريبية عن أعداد دراسات الجدوى االقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية في  .3

 م.3131الرياض عام 

 .في الغرفة التجارية بالرياض ورشة عمل التميز واإلبداع في إدارة وتطوير المشاريع تقديم .5

 تقديم دورة تدريبية عن إعداد خطة العمل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.  .6

تقديم دورة تدريبية عن أساسيات إعداد دراسات الجدوى االقتصادية في مركز الدراسات  .7

 عليشة جامعة الملك سعود بالتعاون مع مركز اللؤلؤة للتدريب.الجامعية للطالبات في 

تقديم دورة تدريبية بموضوع كيف تبدئين مشروعك الصغير من المنزل في الغرفة التجارية   .2

 الصناعية بالقريات.

تقديم دورة عن تأسيس وتطوير المشروعات لعضوات جمعية اإلعاقة الحركية في مقر المؤسسة  .9

 السعودية للتدريب.

تقديم دورة بموضوع كيف تبدئين مشروعك الصغير في المنزل في الغرفة التجارية الصناعية . 31

 م.3133بالرياض عام 

تقديم دورة بعنوان إعداد دراسات الجدوى االقتصادية ضمن برنامج طاقات شبابية مبدعة في . 33

 جامعة الملك سعود.

قتصادية في الغرفة التجارية الصناعية في تقديم دورة تدريبية عن أعداد دراسات الجدوى اال. 33

 م.3133الرياض عام 

تقديم ورشة عمل بعنوان )مسؤوليتي ميزانية أسرتي( بالتعاون مع مؤسسة آسية لالستشارات . 32

 التربوية والتعليمية.

تقديم ورشة عمل بعنوان )تخطيط ميزانية األسرة( ضمن برامج النشاط الثقافي في محافظة . 33

 م.3133عام الدرعية 

المشاركة في تدريس طالبات دبلوم األعمال المصرفية المقام في الغرفة التجارية الصناعية . 35

 م.3133واألساليب الكمية في البنوك( عام  –بالرياض في مادتي )مبادئ االقتصاد 

ة تقديم دورة تدريبية بعنوان )إدارة ميزانية األسرة( في مركز آسية لالستشارات التربوي. 36

 والتعليمية.

المشاركة في تدريس طالبات دبلوم منشآت األعمال المقام في الغرفة التجارية والصناعية . 37

بالرياض في مواد )المتغيرات البيئية ومنشآت األعمال ــ دراسة الجدوى االقتصادية ــ إدارة 

 المشاريع(.

الجتماعية بالدرعية بعنوان تقديم ورشة عمل بالتعاون مع الفرع النسائي لوزارة الشئون ا. 32

 )تأسيس المشاريع الصغيرة(.

تقديم دورة بموضوع )كيف تبدئين مشروعك الصغير في المنزل( في الغرفة التجارية . 39

 م.3132الصناعية بالرياض عام 

لصغير من المنزل( في معهد األمير سلمان تقديم دورة بموضوع )كيف تبدئين مشروعك ا. 31

 م3132لإلسكان الخيري عام 
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تقديم ورشة عمل بعنوان )إدارة ميزانيات المؤسسات الخيرية( في مركز آسية لالستشارات . 33

 التربوية والتعليمية لمدة يومين.

راكة الطالبية تقديم دورة تدريبية بعنوان )دراسة الجدوى االقتصادية( بالتعاون مع مركز الش. 33

 التدريبي في جامعة الملك سعود. 

تقديم ورشة عمل بعنوان )مفهوم التكامل والتنسيق بين الجهات النسائية( في ملتقى عطاء . 32

 هـ.3326-33-37وتكامل ،

تقديم ورشة عمل بعنوان )التنسيق بين الجهات الخيرية والفرق التطوعية( في ملتقى الفرق . 33

ن قبل مؤسسة وقف دعوتها وجمعية التوعية والتأهيل االجتماعي، التطوعية، المنظم م

 هـ.35/3/3327

تقديم دورة تدريبية بعنوان )تأسيس المشروعات الصغيرة( في مركز بالج للفتيات لمدة ستة . 35

 هـ.3329هـ. صفر 3322ساعة تدريبية )مرتان(. صفر 33أيام، 

 هـ.32/5/3322وان )الميزانية الشخصية(، تقديم وإدارة ديوانية أقامها مركز بالج بعن .36

تجربة في إعداد الميزانية الشخصية( في مركز بالج، قدمت مرتان )تقديم ورشة عمل بعنوان . 37

 هـ. 3329-33-32هـ وتاريخ 3329-31-36بتاريخ 

-33-39مشروعي الصغير( في جمعية الوقف الخيرية بتاريخ )تقديم ورشة عمل بعنوان . 32

 هـ.3329

تقديم دورة تدريبية بعنوان أساسيات )إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع( نظمت من . 39

قبل نادي االبتكار وريادة األعمال التابع لمعهد الملك سلمان بريادة األعمال بجامعة الملك سعود 

 هـ.3/3/3331بتاريخ 

 هـ.3331-3-37بتاريخ  تقديم دورة بعنوان )االدخار مفتاح األمن المالي( في مركز مران. 21

العبدالكريم بعنوان )تنمية االدخار عند األطفال( في  ةتقديم ورشة عمل بالمشاركة مع د. سار. 23

 هـ.3331-3-9منتدى األسرة السعودية الذي أقامه مجلس شؤون األسرة بتاريخ 

معة الملك سعود االدخار مفتاح األمن المالي( في كلية إدارة األعمال بجا)تقديم دورة بعنوان . 23

 هـ.3331-2-3بتاريخ 

. تقديم دورة تدريبية بعنوان )ميزانية األسرة( ضمن برنامج سكنى في مؤسسة مران للتدريب 22

 هـ.3333-2-7بتاريخ 

)إعداد خطة العمل( في شركة رياديات لدعم األعمال، لمدة أربعة . تقديم دورة تدريبية بعنوان 23

 هـ.3333-7-7هـ: 3333-6-35أسابيع في الفترة من 

 بتاريخ     . تقديم محاضرة بعنوان )االدخار مفتاح األمن المالي( بالتعاون مع قسم االقتصاد،25

 هـ.36-2-3333

تقديم دورة بعنوان )مبادئ التحليل االقتصادي( بالتعاون مع مركز التدريب في كلية الدراسات . 26

 هـ.3333-33-33التطبيقية وخدمة المجتمع، بتاريخ 

 

 العلمية:االنجازات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 تدريبية.. إعداد مادة علمية عن غسيل األموال تمهيداً لتقديمها كدورة 3

في ورقة  لالستشارات،. المشاركة في ندوة عن األزمة المالية العالمية التي نظمها مؤسسة أسيا 3

 األزمة.تحوي أسباب ونتائج 

 تدريبية.رة االجتماعات واللجان وتقديمها كدورة . عمل مادة علمية عن إدا2

 تدريبية.. عمل مادة علمية عن مهارات كتابة التقارير وتقديمها كدورة 3

يكون  )كيفعمل في الندوة العالمية للشباب اإلسالمي بعنوان  وتقديم ورشة. إعداد مادة علمية 5

 دائم(.دخلك البسيط مصدر لدخل 

 تدريبية.سات الجدوى االقتصادية وتقديمها كدورة . إعداد مادة علمية عن درا6
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 . إعداد مادة علمية عن إعداد خطة العمل وتقديمها كدورة تدريبيه.7

ورشة عمل  وتقديمها في. إعداد مادة علمية عن التميز واإلبداع في إدارة وتطوير المشاريع 2

 أسيا.ضمن فعاليات ملتقى المرأة والتنمية المنظم من قبل مؤسسة 

 المملكة(التعليم الفني والتدريب التقني في  )كفاءةعضوه في فريق عمل إلعداد دراسة بعنوان  .9

 الخامس.والمقدمة لمنتدى الرياض االقتصادي 

ضمن فعاليات برنامج  التنمية(الصغيرة سر نجاح  )المشاريععمل بعنوان  وتقديم ورقة. إعداد 31

 الرياض.مشروعي في مدرستي التابع لمركز تعليم جنوب 

في  والخيري(المرأة االقتصادية في القطاع الخاص  )حقوق. إعداد وتقديم ورقة عمل بعنوان 33

 وما عليها.ملتقى المرأة السعودية مالها 

 والخاص(المرأة االقتصادية في القطاع الحكومي  )حقوق . إعداد وتقديم ورقة عمل بعنوان 21
 االقتصادية.المرأة  ندوة الحماية الشرعية والقانونية لحقوق ضمن 

ً  )تمكين. المشاركة في إعداد دراسة بعنوان 32  (.المرأة اقتصاديا

( لتقديمها ضمن الدورات يالمالي واالدخار )الوعي. إعداد وكتابة حقيبة تدريبية بعنوان 33

 هـ(3329)صفر  التدريبية التابعة للحملة الوطنية للتوفير واالدخار.

الوعي المالي للطفل( لتقديمها ضمن )ة حقيبة تدريبية بعنوان . المشاركة في إعداد وكتاب35

 هـ(3329الدورات التدريبية التابعة للحملة الوطنية للتوفير واالدخار. )صفر 

. المشاركة في برنامج أشكرها التابع لمؤسسة وقف القدوة )وتقديم محاضره بعنوان نعمة المال( 36

 هـ36-6-3329

الشارقة من  المال في تحقيق االستقرار األسري(أثر إدارة )عنوان ورقة عمل بإعداد وتقديم .37

 م.3139فبراير 31-33

المرأة في تملك المال والتصرف فيه( في محور المرأة وأدوارها  حق)بعنوان . تقديم ورقة عمل 32

. 3121في التنمية االقتصادية وجهود المملكة في دعمها. ندوة دور المرأة التنموي في ضوء رؤية 

 هـ.3331محرم 32األميرة نورة بنت عبدالرحمن ةمة من قبل جمعية الحسنى التابعة لجامعاالمق

   

 األبحاث المنشورة 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

المملكة العربية –)دور الحكومة االلكترونية في تحقيق التنمية الشاملة المقبل، عواطف سليمان  .3

 .م3137/ 33المعلومات لوم المصرية لع ة(، المجلنموذجاالسعودية 

أثر إدارة المال في تحقيق االستقرار  يم،العبدالكر عمرالمقبل، عواطف سليمان، و د. سارة  .3

 م.3139فبراير 33-31في الشارقة من األسري. كتاب مؤتمر اإلرشاد األسري المقام 

ية للزكاة المقبل، عواطف سليمان، و د. نشوى مصطفى محمد، دراسة استشرافية لآلثار التنمو .2

مجلة في المملكة العربية السعودية )الدروس المستفادة من تجارب بعض الدول اإلسالمية(. 

لبحوث والدراسات مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن ل-بحوث

 م.3139أكتوبر العدد السابع والعشرون -واالستشارات

نموية لرفع الطاقة االستيعابية لسوق )دراسة استشرافية لآلثار التالمقبل، عواطف سليمان،  .3

العمل في المملكة العربية السعودية: نموذج مقترح لبناء خطة وطنية لمعالجة مشكلة البطالة( 

 .م3131، عدد شهر نوفمبر تحت النشر في مجلة االقتصاد والشباب

 

 خطابات الشكر 

 ـــــــــــــــــــــــ

قتصادي لحضور ورش العمل والمساهمة في وضع . من اللجنة النسائية لمنتدى الرياض اال3

 التوصيات.
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 . أسبوع لدمج األطفال المعاقين مع العاديين في معهد األوائل.3

. معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات االستشارية على المشاركة في ورشة عمل )معوقات 2

 أداء المرأة ألدوارها االجتماعية في المجتمع(.

 الوطني على المشاركة في الحوار الوطني السابع. . من مركز الحوار3

 . من أمانة منتدى الرياض االقتصادي لرئاسة ندوة القطاع العقاري.5

 . من جمعية البر بالشرقية للمشاركة في فعاليات الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية.6

 ستي.. من تعليم جنوب الرياض للمشاركة في ورقة عمل في برنامج مشروعي في مدر7

 . من مؤسسة آسية لالستشارات التربوية والتعليمية للمشاركة في تقديم ورشة عمل بعنوان 2

 )مسؤوليتي ميزانية أسرتي(.

 . من مؤسسة آسية لالستشارات التربوية والتعليمية للمشاركة في تقديم ورشة عمل بعنوان 9

 )إدارة ميزانيات المؤسسات الخيرية(.

دريبي في جامعة الملك سعود للتعاون في تقديم دورة )دراسة الجدوى . من مراكز الشراكة الت31

 االقتصادية(.

 

 المشاركات

 ــــــــــــــــــ

من عام  متتالية،. مع اللجنة الثقافية المصاحبة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة لثالثة أعوام 3

 هـ.3332

 األوائل.. أسبوع لدمج األطفال المعاقين مع العاديين في معهد 3

 الدراسات.. عضوه في مجلس أمناء منتدى الرياض االقتصادي الثالث في لجنة 2

اقتصادية لعدد من المشاريع التابعة  مستشارةأشهر( ثالثة  )ولمدة هـ 3339/ 33/ 33. من 3

 المهني.لمركز تنمية المنشات المتوسطة والصغيرة التابع لمعهد التدريب 

 هـ.3323 هـ وعام3323هـ وعام 3321ار القياس للعام . المشاركة كمراقبة في اختب5

 .AOI. عضو المنظمة العربية الدولية للتدريب وتطوير التدريب االحترافي 6

متطوعة لمجموعة مشاريع في مؤسسة دار الفتيات التابعة لوزارة الشؤون مشاريع . مرشدة 7

 هـ.3323االجتماعية في عام 

عة التابعة لكلية إدارة األعمال في جامعة الملك سعود لفرز . عضوه في لجنة طاقات شبابية مبد2

 هـ.3322وتقييم المشاريع المشاركة لعام 

. رئيسة اللجنة العلمية في الحملة الوطنية للتوفير واالدخار التابعة للجنة النسائية إلمارة منطقة 9

 هــ.3329صفر حتى نهاية شهر  الرياض ومشاركة جامعة الملك سعود وجمعية ريادة األعمال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التواصل:بيانات 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 33553الرياض  33936 ص.ب -- 1593113713محمول  الرياض.

http://fac.ksu.edu.sa/aalmokbel/com 

aalmokbel@ksu.edu.sa 

mail/awatif.s@hotmail.com-e   

basics@windowslive.com 

 المقبل( عواطف سليمان awatifs1@حساب في تويتر )

mailto:e-mail/awatif.s@hotmail.com
mailto:e-mail/awatif.s@hotmail.com
mailto:basics@windowslive.com
mailto:basics@windowslive.com

