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  :ملخص البروفايل

، كما انها مسجلة كصحفية الدولية والمحلية  في المٔوتمراتدولية  فضال عن أنها متحدث  مدربة دولية  الدكتورة العواملة،  
دولية في الواليات المتحدة االمريكية و مراسلة صحفية في التلفزيون و المجالت، تكتب في قسم االقتصاد و السياسة و  

 القانون في الصحف المحلية و الدولية.  

األمم المتحدة. وباإلضافة ٕالى ذلك،    ج برنام  -ي  األمريك  للبرنامجالدكتورة العواملة، عضو مجلس ادارة رابطة األمم المتحدة  
الشباب والطلبة، وسمحت لها باستخدام    للشباب في مٔوتمرات  ممثالوافقت األمم المتحدة على اعتمادها كنموذج األمم المتحدة  

شعار األمم المتحدة اثناء عقد هذه المٔوتمرات، كما انها ناشط حقوقي و صحفي دولي معتمد لدى منظمة العفو الدولية في  
  .لندن

  لرسائل مراجع  الدكتورة العواملة، مٔولفة لعدة كتب منشورة دوليا في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ، والمعترف بها ك
  .الدراسات العليا والتعليم العالي

تصدر نصف  مجلة مكافحة الجرأيم المالية :تمتلك الدكتورة العواملة، مجلة دولية مسجلة في مكتبة الكونجرس تحت عنوان
  .الواليات المتحدة األمريكية -سنوي وتنشرها شركة ار أي أي الدولية في ميامي 

، بالتعاون مع محكمة التحكيم   ICCAعيينها كمحكم وخبير في المجلس الدولي للتحكيم التجاري الدكتورة العواملة، تم ت
   . ئمة إضافة الى انها عضو في محكمة التحكيم األوروبية الدا

 ١٩حصلت الدكتورة العواملة على درجة الدكتوراه في ٕادارة األعمال من الواليات المتحدة االمريكية. لديها خبرة أكثر من  
التدريب  الجرائمفي    عاما   جانب  ٕالى  االعمال  استشارات  وتقديم  الفساد  ومكافحة  المالي    المالية  القطاع  و  في  واإلداري 

. كما أنها حاصلة على شهادات في العديد من قطاعات األعمال. وعملت مع الجمعيات والمنظمات الدولية الكبرى.  التعليمي
  .مدةباإلضافة ٕالى شهاداتها الدولية المعت
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  :األكاديمية ؤهالتالم

 ( تخصص ٕادارة االعمال ) الواليات المتحدة االمريكيةراة : شهادة الدكتو
 األمريكي( تخصص التخطيط المالي )الواليات المتحدة  :شهادة الماجستير  
 األردن(  تخصص ٕادارة االعمال ) :شهادة الماجستير  
 ( وصحافة )الواليات المتحدة االمريكيةتخصص اعالم دولي  :شهادة الدبلوم 
 ( القانون التجاري الدولي والتحكيم )بريطاني :شهادة بكالوريوس 
 تخصص محاسبة  – شهادة بكالوريوس 

  

  :المهنية المؤهالت

-US8و االعمال لدى وكالة االنباء االمريكية ترخيص رقم  صحفي دولي لتغطية االخبار السياسية و القانون •
EDP-3454   

 US/8-I-37611صحفي و صور دولي ترخيص رقم  –االتحاد الدولي للصحافة االمريكية  •

  QNA-C-2069اعالمي مقيم و مرخص ترخيص رقم   –سابقا  وكالة االنباء القطرية  •

  ID No: 105966ترخيص رقم  –ريكية اتحاد الكتاب الوطنيين في الواليات المتحدة االم •

   .برنامج تطوير قيادات الشباب  –عضو مجلس إدارة وممثال  للشباب لدى األمم المتحدة  •

 . أمريكا –خبير معتمد في مكافحة الجرائم المالية  •

   .المعهد األمريكي لمكافحة الفساد  –مدير مكافحة فساد معتمد  •

 . المعهد القضائي األمريكي –خبير معتمد في التحقيق الجنائي  •

   .محاسب قانوني مرخص من أمريكا •

 ، المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين. قانوني ةمحاسبخبير  •

 خبير ومتحدث دولي لدى المعهد األمريكي لمكافحة االحتيال.   •

 ومحكمة التحكيم الدولية الهاي.  المجلس الدولي للتحكيم التجاري، –محكم تجاري دولي  •

 عضو لدى محكمة التحكيم األوروبية في فرنسا.   •

 

  :الدورات التدريبية التي تم تقديمها

 حوكمة الشركات ومكافحة الفساد.   •

 االحتيال في اعداد الميزانيات.   •

 االحتيال في تصفية الشركات.  •

 المحاسبة الجنائية / الجنائية المالية.  •

 إدارة المخاطر   •

 التمويل التجاري و مخاطر السوق   •

 إدارة المشاريع الريادية.   •

 غسل األموال والتهرب الضريبي.   •

 مكافحة تمويل اإلرهاب والتطرف.   •

 جرائم رجال االعمال و أثرها على االقتصاد القومي.   •

 ي وجرائم االحتيال.  اعداد البحث العلمي في التحقيق المال •

 التحكيم التجاري الدولي.   •

 دور الصحافة االستقصائية في مكافحة الفساد.   •

 مكافحة الجرائم المالية   •

 تمكين وتطوير قيادات المستقبل لالنخراط في الحياة السياسية.   •
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 الجريمة المالية واستقالل القضاء في دول العالم الثالث.   •

 جرائم الشركات المدرجة في البورصات.   •

 التحقيق المالي وجرائم االحتيال   •

 تمكين وتطوير المرأة اقتصاديا.   •

 هدر المال العام والرقابة المالية   •

 أسس الرقابة الداخلية ومكافحة الفساد.   •

 ني.  الجرائم المالية واالمن السيبرا •

 تطوير المهارات اإلدارية والقيادية.   •

 ريادة االعمال.   •

 الشفافية وغسل األموال.    •

 إدارة المواهب وتطوير الموارد البشرية   •

 االستثمار بالموارد البشرية  •

 

 الكتب التي تم تأليفها و نشرها 

المجموعة الدولية ، ذ م م الواليات   RAA، الناشر  "في نظام العدالة  المرئيةكتاب العدالة للبيع "األيدي القذرة غير   •
  .وموزع امازون في الواليات المتحدة األمريكية ٢٠١٨المتحدة األمريكية، نشر نوفمبر 

 

المجموعة الدولية   RAAالناشر   ٢٠١٨،   "كتاب تطوير القيادات الشابة "االستثمار بالعقول الشابة، مسٔوولية من؟ •
  .، ذ م م الواليات المتحدة األمريكية. وموزع امازون في الواليات المتحدة األمريكية

 

المجموعة الدولية ، ذ م م الواليات   RAAالناشر   ٢٠١٨،   "نتائجكتاب نظرية المنظمات "تحويل الوقت الى   •
  .المتحدة األمريكية. وموزع امازون في الواليات المتحدة األمريكية

 

المبرت في ألمانيا ، وموزع األمازون في    -الناشر   ٢٠١٤،    كتاب السلوكيات المنظمة ونظرية التكامل الدولي •
  .الواليات المتحدة األمريكية

 

في    وموزع أمازون   -المبرت في ألمانيا  -  ٢٠١٤ناشر  "كتاب تطوير قادة المستقبل "المساهمة في ٕادارة المواهب •
  .الواليات المتحدة األمريكية

 

واالبتكار  • التحول  ٕادارة  ناشر    كتاب  ألمانيا  -  ٢٠١١،  في  المتحدة   -المبرت  الواليات  في  أمازون  وموزع 
    .األمريكية

  

 ـ نهاية ـ 


