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   :التحصيل العلمي 

 0891دبلوم إدارة أعمال عام    
 :الخبرة العملية

  (0881-0891)مكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية من المتابعه برئيس شعبة 

 0881)لبحوث ـ ديوان الخدمة المدنية مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون التطوير وا-
0881) 

  (0881-0881)رئيس قسم ـ بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة 

  رئيس قسم بمكتب المنسق العام لمشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة ـ ديوان
 (0888-0881)الخدمة المدنية 

 0111)للدولة لجهاز التنفيذي مدير إدارة مكتب األمين العام لبرنامج القوى العاملة وا-
0112) 

  حتى 0112القوى العاملة شهر مايو مدير إدارة مكتب التنسيق والمتابعة في برنامج
 .  0/7/0119تاريخ التقاعد 

  حاليا مستشار تطوير اعمال بادارة المشروعات الصغيره 

 

 :الدورات التدريبية 

  دورة في مجال الكمبيوتر 00عدد 

  اإلدارة دورة في مجال 01عدد 

  دورات في مجال تطوير الذات 9عدد 

 

 :الخبرات والمهارات 

 0880عام  عضو فريق إنشاء إدارة التطوير والتدريب ـ بلدية الكويت . 

  عضو فريق مشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة معUNDP 0882 . 

  0882عضو ومقرر فريق الدعم اإلداري ـ ديوان الخدمة المدنية. 

 0887 رر فريق إنشاء األمانة العامة للقوى العاملةعضو ومق . 

 0887 عضو ومقرر فريق الخبراء. 
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 0887 عضو فريق البحث عن فرص عمل للباحثين. 

 0889لبرنامج القوى العاملة  رئيس فريق إنشاء مكتبة األمين العام. 

  0111رئيس فريق توظيف الخبرات في القطاع الخاص. 

 0112 لقوى العاملهعضو اللجنة الفنية ببرنامج ا . 

  0117تطوير المشروعات المنزلية رئيس فريق 

  0117رئيس فريق إعداد مشروع وثيقة استراتيجية برنامج القوى العاملة 

  0117 بين البرنامج ووزارة الشؤون ماعضو في اللجنة المشتركة لتطوير المشروعات المنزلية   

  0117عضو في مجلس سيدات األعمال الكويتية. 

  0119فريق إعداد دليل إجراءات العمل ببرنامج القوى العاملة رئيس 

  0119رئيس فريق المسح الميداني التابع لوزارة الشؤون . 

  0100رئيس فريق حاضنة المرأه المنتجه لألعمال . 

  0100رئيس فريق توفير خدمات ترويجية . 

  0100رئيس فريق المشروع المنزلي للتمكين اإلجتماعي . 

 0100رض رواد األعمال الكويتي للمشروعات الصغيره رئيس فريق مع 

  0100مشروع  0111صاحبة فكرة معرض 

  0102حتى  0100مشروع من  0111رئيس فريق معرض 

  0107األمين العام لألتحاد الكويتي لصاحبات المهن للمشروعات الصغيره والمتوسطه 

 

 : خبرات تطوعيه

 0110-0111مدير اإلدارة  التطوع في النادي العلمي فرع الفتيات ـ نائب. 
  0111-0110مدير إدارة فرع الفتيات في النادي العلمي 

  0888المشاركة في إعداد عدة ملتقيات ملتقى الفتاة النادي العلمي لعام. 

  0110" الطاقة الشمسية"الملتقى العلمي الثاني المشاركه في اعداد 

  0110" بيئتنا تحتضر فهل من مغيث"الملتقى العلمي الثالث المشاركه في اعداد 

  0110اإلشراف والمشاركة في الملتقى العلمي العالمي الثالث في فرنسا. 

  0111ملتقى الفتاة للنادي العلمي المشاركه في. 

  0111فتاة  011لعدد  مخيمات وأنشطة ترفيهية 1إقامة عدد . 

  0117عضو في لجنة سيدات األعمال . 

 الكويتي لصاحبات المهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطةمجلس ادارة  عضو  

 

 :تنظيم معارض للمشروعات الصغيره  

  0117عام ( برنامج القوى العامله ) إقامة معرض المشروعات المنزليه 

  0117عام ( لجنة سيدات األعمال ) أقامة معرض التغيير األول للمشروعات الصغيره . 



 (3/3)                      جميلة الدواس/ السيرة الذاتية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7102 مايوتحديث البيانات 

 0119عام ( لجنة سيدات األعمال ) الثاني للمشروعات الصغيره  أقامة معرض التغيير . 

  0118عام ( لجنة سيدات األعمال ) إقامة معرض التغيير الثالث للمشروعات الصغيره . 

  0101عام ( لجنة سيدات األعمال ) إقامة معرض التغيير الرابع  للمشروعات الصغيره 

  0102- 0101الث والرابع على التوالي من مشروع  األول والثاني والث 0111اقامة معرض 

 
 :المهام الرسميه

 .مشروع التطوير الوظيفي  – 0111زياره الى الواليات المتحده اإلمريكيه عام  -

تحت شعار رواد األعمال في العالم بين التدريب والتمويل ي الثالث لسيدات األعمال دالملتقى اإلقتصاالمشاركه في  -
 . 0117نوفمبر  – والتسويق في دولة البحرين

 0117دولة البحرين نوفمبر –يز لسيدات األعمال تحت شعار مبدعات تميدولة الكويت في معرض ال العام منسقال -

( التحديات العالمية وشراكات جديده ) المنتدى اإلقتصادي اإلسالمي العالمي في ماليزيا تحت عنوان المشاركه في  -
 .  0117في مايو لسيدات األعمال 

 دولة البحرين  –مؤتمر دور تقنية المعلومات في تطوير كفاءة وأداء المؤسسات الصغيره والمتوسطه كة في المشار  -
 .  0117في يونيو 

   0119مايو 0ابريل الى  09قتصادي اإلسالمي الرابع في دولة الكويت من اإلرئيس لجنة المرافقين في الملتقى  -
 . 0119نوفمبر  –القاهره  –جيه ر لوزراء الخارأه اإلقتصادي للممؤتمر اإلسالمي المشاركه في ال -

 .  0118ابريل  –مؤتمر القمه اإلقتصادي في دولة الكويت المشاركه في  -

 ـ انتهى __________________________________________________________________   


