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 المؤهالت العلمية
 

 دكتوراه اقتصاد،جامعة سوانزي، بريطانيا. 

 اللغة االنجليزية، جامعة كولورادو بولدر، الواليات المتحدة االمريكية. 

 جامعة الملك سعود، ماجستير اقتصاد. 

  جامعة الملك سعود، بكالوريوس اقتصاد اساليب كمية. 

 

إلى اآلن استاذ مساعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع    8102 الخبرات الوظيفية

 .، جامعة الملك سعود

 8112- 8102  ،  محاضععرة، كليععة الدراسععات التطبيقيععة وخدمععة المجتمعع

 .الملك سعودجامعة 

 8112-8112   معيد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتم  ، جامععة

 .الملك سعود

 8112 – 8112 منسقة التطوير األكاديمي. 

 8112 – 8112 منسقة قسم االقتصاد. 

 8108- 8102 رئيسة وحدة تنمية المهارات الطالبية. 

 

 

 . مبادئ االقتصاد الكلي/ قصد  018 الخبرات التدريسية

 810  التحليل االقتصادي الجزئي/ قصد. 

 808  مبادئ المالية العامة / قصد. 

 0010  مبادئ االقتصاد/ قصد. 

 0011 اإلحصاء العام/ أحص. 

 0800  اقتصاديات النقود و البنوك/ قصد 

 0881 صرف /Banking terminology 

 

 

المنشورات و 

 المؤلفات

 الكتب -1

  ،تمارين رياضية و بيانية ، فعي النرريعة االقتصعادية الجزئيعة المتوسعطة

 . م0120/8101مكتبة الرشد، 

 ،االقتصاد، مهتمة بالدراسات البيئية  قسمأستاذ مساعد 

حاصلة على دكتوراه  واالقتصاد الذكي االقتصاد المعرفي

حاصلة  .جامعة سوانزي في بريطانيامن الفلسفة في االقتصاد 

كما تم . على تميز دراسي و بحثي من الملحقية الثقافية في لندن

تكريمي في سفارة المملكة العربية السعودية في لندن لتميزي 

العملية ورا فاعال في ان يكون لي د هدفي. والبحثي الدراسي

حماية البيئة من خالل المساهمة في التعليمية وايضا دورا في 

 .رف  مستوى الوعي البيئي لدى المجتم 

 

rajmi@ksu.edu.sa 

111111111 

@20151rima 

Riyadh, KSA 
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 المقاالت -2

 Benchmarking process of the knowledge economy 

pillars for sustainable development in Saudi Arabia. 

The journal of economic, administrative and legal 

sciences, 11
th
 issue, Vol.3, 2019. 

 The relationship between economic growth and 

municipal solid waste & testing the EKC hypothesis: 

Analysis for Saudi Arabia. Journal of International 

Business Research and Marketing, 2016. 

 Environmental mitigation scenarios of GHGs 

emissions: Analysis for Saudi Arabia. International 

Review of Management and Business Research, 2017. 

 The Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis 

for greenhouse gas emissions: Analysis for Saudi 

Arabia. International Review of Management and 

Business Research, 2017. 

 

 

 .8101رئيسة لجنة التميز و التطوير األكاديمي،  • اللجان

 .8102رئيسة لجنة صديقات البيئة،  • 

 .8102رئيسة لجنة جائزة التميز التابعه لعميد الكلية،  • 

 .8102عضوه في لجنة برنامج العلوم اإلدارية و اإلنسانية،  • 

 حاليا 
  في لجنة إعداد الدورات التدريبية القصيرة وورش العمل،  هعضو

8102 

  ،8102عضوه في لجنة المعادالت الدراسية 

  ،8102رئيسة لجنة صديقات البيئة 

 

 الدورات

 

 دورات داخل السعودية -0
   دورة االستثمار في األوراق المالية بتقدير ممتاز . 

    دورة فن إعداد وصياغة التقارير المختلفة بتقدير

 .ممتاز

 دورات خارج السعودية -8 

 Train trainer, Cardiff University, UK, 2017. 
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  EViews forecasting, Cass Business School, London, 

UK, 2014. 

 
 

 

 

 

 رش العملو

هعع  82/5/0182-02فععي "التخطععيل لبنععاء نرععام الجععودة فععي التعلععيم العععالي " -0 

 .جامعة الملك سعود –م 82/5/8112-81الموافق 
خطعوات فعي : المراجعة التطويرية و التقويم الخارجي لجامعة الملك سععود " -8 

 .جامعة الملك سعود –م  80/01/8112 - 80/01/0182في "طريق االعتماد 
هع  ، 05/01/0182فعي " الدورة التأسيسعية الثانيعة ألعضعاء هيئعة التعدري "  -2 

 . جامعة الملك سعود -م 05/01/8112الموافق 

دور أعضعععاء هيئعععة التعععدري  فعععي المراجععععة الخارجيعععة للتقعععويم التطعععويري " -1 

جامعة  –م 02/01/8112ه  الموافق 02/01/0182في "المؤسسي و البرامجي 

 .الملك سعود
التميعز فعي دور أعضاء هيئة التدري  في االسعتفادة معن المكافعوت و حعوافز " -5 

جامعععة  –م 01/00/8112هعع  الموافععق 02/00/0182فععي " الجامعععات السعععودية

 .الملك سعود
-81هععع  الموافعععق 82/08/0182-88فعععي " مهعععارات االنجعععاز و اإلنتاجيعععة " -1 

 .جامعة الملك سعود –م 80/08/8112
-02هععععع  الموافعععععق 02/0/0121-01فعععععي " إثعععععارة الدافعيعععععة للعععععتعلم   "     -2 

 .جامعة الملك سعود –م 01/0/8112
-5فعي "األكاديمية و تهيئتها لالعتماد األكاديمي ( األقسام ) تطوير البرامج " -2 

 .جامعة الملك سعود –م 0/8/8112-20ه  الموافق 1/8/0121
-01هععععع  الموافعععععق 82/5/0121-80فعععععي " مهعععععارات االتصعععععال الفععععععال "  -2 

 .جامعة الملك سعود –م 02/5/8112
-85هع  الموافعق 8/1/0121-0فعي " و تطبيقاتها في التعليم الععالي الجودة" -01 

 .جامعة الملك سعود –م 81/5/8112
ه  الموافق 02/1/0121في " نحو تعزيز التعليم التطبيقي( برنامج حليف") -00 

 . جامعة الملك سعود –م 01/1/8112

الملك جامعة  - 5/1/8112ه  الموافق 2/1/0121في " توصيف المقرر "  -08 

 .سعود
-2فعي "  SPSSتجهيز البيانعات للعمليعات اإلحصعائية باسعتخدام برنعامج "  -02 

 .جامعة الملك سعود –م 82/01/8112-81ه  الموافق 2/00/0121
االختبعععارات اإلحصعععائية البارامتريعععة و الالبارامتريعععة باسعععتخدام برنعععامج "  -01 

SPSS  " جامعععة الملععك  –م 2/00/8112-2هعع  الموافععق 80/00/0121-02فععي
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 .سعود
 –م 81/0/8101هع  الموافعق 2/8/0120فعي " كيف تؤلف كتابعا جامعيعا "  -05 

 .جامعة الملك سعود

-82فععي " الجععدد ألعضععاء هيئععة التععدري  عشععر الععدورة التأسيسععية الثانيععة  -01

 .جامعة الملك سعود -م 2/01/8102-2ه  ، الموافق 82/0/0111

-02هعععع ، الموافععععق 2/8/0111-2تصععععميم وبنععععاء المقععععرر الدراسععععي فععععي  -02

 .م، جامعة الملك سعود02/01/8102

-20هععععع ، الموافعععععق 82/8/0111-88فعععععي  التعععععدري  الجعععععامعي الفععععععال  -02

 .م، جامعة الملك سعود0/00/8102

م، 02/00/8102-08ه ، الموافق 5/2/0111-1في  تقييم مخرجات التعليم  -02

 .جامعة الملك سعود

م، جامععة 82/00/8102هع ، الموافعق 80/2/0111التدري  المصعغر فعي   -81

 .الملك سعود

، منصة التدريب  0/8102استخدام نرام ادارة التعلم في التعليم عن بعد في  -80

 .جامعة الملك سعودااللكتروني، 

88- Program evaluation،80/1/0111 جامععععة ، 81/8/8102 الموافعععق

 .الملك سعود

، جامععععة 20/01/8102الموافعععق  2/2/0110ادخعععارك بوابعععة اسعععتثمارك،  -82

 .الملك سعود

، جامعععة الملععك 80/00/8102الموافععق  81/2/0110االبحععاا المختلطععة،  -81

 .سعود

، جامععععة الملعععك 80/0/8181الموافعععق  81/5/0110، التعععدري  المتمعععايز -85

 .سعود

 

 

 

رش العمل  و

 السعوديةخارج 

1- Research ethics, Swansea University, UK, 2016. 

2- Dealing with difficult people, Swansea University, 

UK, 2016. 

3- Introduction to R statistics, Swansea University, UK, 

2015. 

 4- How to publish your first journal, Swansea University, 

UK, 2015. 

 5- How do I market my skills, Swansea University, UK, 

2015. 
 6- Writing and giving conference papers, Swansea 

University, UK, 2015.  
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7- R statistics part 2, Swansea University, UK, 2015 

 8- Endnote, Swansea University, UK, 2015 

 9- Effective database searching, Swansea University, UK, 

2015. 
 10- Copyright and you, Swansea University, UK, 2015 

 11- Diversity awareness, Swansea University, UK, 2015 

 12- Introduction to educational special needs, Swansea 

University, UK, 2015. 
 13- Illustrating your research, Swansea University, UK, 

2015. 
 14- Poster presentation, Swansea University, UK, 2014. 
 15- Presentation skills, Swansea University, UK, 2014. 
 16- Mind and concept mapping, Swansea University, UK, 

2014 

17- Improving Communication and listening, Swansea 

University, UK, 2014. 

18- Knowing and communicating needs and boundaries, 

Swansea University, UK, 2014.  

19- Managing Conflicts and Disagreements, Swansea 

University, UK, 2014.  

20- Power Point for Academic Purposes, Swansea 

University, UK, 12
th

 May 2014. 

21- Report writing, Swansea University, UK, 2014. 

22- Writing your literature review, Swansea University, 

UK, 2014. 

23- Writing and Giving Conference Papers, Swansea 

University, UK, 13
th

 May 2014. 

24- Time Management, Swansea University, UK, 2014. 
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 المؤتمرات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمة المجتمع

 The Environmental Kuznets Curve hypothesis for 

CO2 emissions: Analysis for Saudi Arabia. In 

Proceedings of the Annual Conference of the Scottish 

Economic Society. Perth, Scotland, 18-20 April, 2016. 

 The relationship between economic growth and 

municipal solid waste & testing the EKC hypothesis: 

Analysis for Saudi Arabia. In Proceedings of the 9
th
 

Saudi Students’ Conference. Birmingham, UK, 13 -14 

Feb. 2016. 

 The relationship between economic growth and 

municipal solid waste generation: Study case of Saudi 

Arabia. In Proceedings of the Annual Conference of 

the Scottish Economic Society. Perth, Scotland, 13-15 

April, 2015.  

 Economic growth, environmental management and 

knowledge economy could contribute to a strong 

economy for KSA. In Proceedings of the 8
th
 Saudi 

Students’ Conference. London, UK, 31
st
 Jan. - 1

st
 Feb. 

2015. 

 

  كتابة السيرة الذاتية وكيفية تسويق "تقديم ورشة عمل بعنوان

الدراسات التطبيقية وخدمة المجتم ، ، مركز التدريب، كلية "المهارات

 .8102 اكتوبر 82

  انشاء لجنة صديقات البيئة بهدف رف  مستوى الوعي البيئي لدى

 .8102المجتم ، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتم ، نوفمبر 

  النادي "بفكرنا ونسمو بانفسنا يكيف نرتق"تقديم محاضرة بعنوان ،

 .8101نيا، السعودي بمدينة سوانزي، بريطا

 


