
 

 
 

على الممتدة خبرتها بفضل وذلك ٢٠٠٩ عام منذ متعددة قوائم في ونفوذًا تأثیرًا العربیات النساء أكثر من كواحدة سلیمان أبو منى                       اختیرت
خالل والمؤسسات الشركات من العدید وتوسیع وإدارة تأسیس على بنجاح سلیمان أبو عملت فقد متنوعة. مجاالت ضمن عامًا ١٨                     مدى
والتعلیم اإلدارة مجاالت في كخبیرة عالمیًا بها معترف وهي تأثیرًا. العربیات النساء أكثر إحدى لتصبح أهلها ما وهذا المهنیة،                     مسیرتها

 والتنمیة المستدامة واالتصاالت وشؤون الشرق األوسط وتمكین المرأة.
 

 التحصیل العلمي
 

 دكتوراة في األدب اإلنجلیزي من جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة (٢٠٠٤)
 شهادة الماجستیر في األدب اإلنجلیزي من جامعة جورج ماسون، فیرجینیا، الوالیات المتحدة األمریكیة (١٩٩٦)

 شهادة البكالوریوس في األدب اإلنجلیزي من جامعة جورج ماسون، فیرجینیا، الوالیات المتحدة األمریكیة (١٩٩٥)
 

 األعمال الخیریة
 

Directions Consultancy المدیرة العامة،  شركةشركة 
على عملها یرتكز حیث والفعالة المبتكرة الخیریة واألعمال االستشارات مجال في متخصصة Directions Consultancy                شركة
یعملون الذین واألفراد المؤسسات إلى باإلضافة االجتماعیة المسؤولیة وأقسام الربحیة وغیر االجتماعیة القطاعات لرواد النصائح                 تقدیم
بناء إلى باإلضافة وتوسیعها، وتقییمها وتحدیدها والمبتكرة المستدامة الجدیدة المشاریع تأسیس خالل من وذلك الخیریة األعمال مجال                   في

 العالقات البناءة في القطاعین الخاص والعام.
 

 أمین عام،  مؤسسةمؤسسة الولیدالولید بنبن طاللطالل الخیریةالخیریة
ورؤیة رسالة وتنفیذ تطویر في نجحت فقد شهرة، الخیریة المؤسسات أكثر إلحدى المؤسس العام األمین منصب سلیمان أبو منى                     شغات
المنصب لهذا شغلها وخالل وتكریم، جائزة من بأكثر علیها عملت التي المشاریع وفازت والدولیة. المحلیة الولید مؤسسات كافة                    عملیات

 أشرفت منى على عملیات إعطاء المنح واألعمال الیومیة باإلضافة إلى التوسع االستراتیجي من خالل الشراكات.
 

 ركزت المؤسسات المحلیة والعالمیة على المجاالت التالیة:
 

 التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة (السعودیة، أفریقیا، الشرق األوسط وشمال أفریقیا)●
 

دولة ٧٠ من أكثر في متوازن اقتصادي نمو إیجاد على تعمل التي االقتصادیة التنمیة برامج طالل بن الولید مؤسسة                     أنشأت
المعرفة ونقل الفضلى الممارسات تطبیق من التأكد أجل من المجتمعیة القطاعات من شركاء مع العمل خالل من وذلك                    نامیة،

 إلى المؤسسات المحلیة، وبالتالي تحقیق أثر مستدام.
 

المجتمعي القطاع مساعدة أجل من والمهارات الموارد جمیع تحسین على أساسي بشكل المجتمعیة التنمیة مجال                 ویركز
واالقتصاد الفعالیة، درجات أعلى إلى الوصول أجل من وقدراتها مكانتها تثبیت على الربحیة وغیر الحكومیة غیر                  والمؤسسات

 في التكالیف، وتحقیق النتائج وفق معاییر العمل العالمیة.
 

خالل من النامیة البلدان في المرأة وتمكین الصاعدین القادة دعم هو طالل بن الولید مؤسسة به عملت الذي اآلخر                     والمسار
 تقدیم المنح الدراسیة والزماالت المهنیة والتدریب الوظیفي.



 

 
 تتوفر قائمة كاملة بالمشاریع التي تمولها مؤسسة الولید بن طالل على الرابط:

www.alwaleedphilanthropies.org/ 
 

 اإلغاثة في الكوارث الطبیعیة●
 

على فریقها یعمل حیث الطبیعیة، بالكوارث المنكوبة المناطق في األمد طویلة البناء إعادة جهود طالل بن الولید مؤسسة                    تمول
من هذا وتحقق وقوعها. من ساعة ٧٢ خالل الطبیعیة الكوارث وقوع حال في الثالث العالم لدول الفوریة المساعدات                    توفیر
المناطق أو زلزالیة مناطق على الواقعة تلك مثل الكوارث وقوع المحتمل المناطق في تعمل ودولیة محلیة شبكات إنشاء                    خالل

 المعرضة لألعاصیر أو التسونامي، وهكذا تمكنت مؤسسة الولید بن طالل من تقدیم المساعدة وقت الحاجة إلیها.
 

بعد ما والهجرة اللجوء وهو جدید مسار على والباكستان ومصر وهاییتي الصومال في مؤخرًا المؤسسة أعمال                  وتركزت
الضحایا لمساعدة الكارثة بعد ما المؤسسة عمل ویستمر المنكوبة. البلدان في للتعافي األمد طویلة خطط بتطبیق وذلك                   الكوارث

 على استعادة حیاتهم أو توفیر البدائل للنازحین.
 

 التعایش الدیني والحوار ما بین اإلسالم والغرب●
 

األكادیمیة المراكز أفضل دعم خالل من والغرب الشرق بین ما الفجوة ردم هي األساسیة طالل بن الولید مؤسسة مهمات                     من
على تركز التي اإلسالمیة الریادة برامج إلى باإلضافة الغرب في تعمل التي واإلسالمیة العربیة والمؤسسات الجامعات                  في
األكادیمیة المراكز من واسعة شبكة تأسیس مجال في باهرًا نجاحًا المؤسسة نجحت وقد النزاعات. وحل الدیني                  التعایش
وذلك الرائدة) الجامعات من (والعدید وكامبردج تاون، وجورج هارفرد، جامعة منهم: عالمیین شركاء مع بالتعاون                 والبرامج

 من أجل تجاوز سوء الفهم الدیني والثقافي.
 

 الخبرة العملیة
 

 
 ٢٠١٧ حتى وقتنا الحاضرمستشارة إعالمیة،  مؤسسةمؤسسة مسكمسك

أفضل مستقبل أجل من الشباب لدى القیادة مهارات وتنمیة التعلم وتشجیع لرعایة أهدافها س تكرِّ ربحیة، غیر خیریة مؤسسة الخیریة                     مسك
وتمكین لرعایة مختلفة وسائل وتوفر البالد، أنحاء في بالشباب االهتمام على المؤسسة تركز ذلك، السعودیة.ولتحقیق العربیة                  للمملكة

 المواهب والطاقات اإلبداعیة وخلق البیئة الصحیة لنموها، والدفع بها لترى النور واغتنام الفرص في مجاالت العلوم والفنون اإلنسانیة.
 

3S  ،٢٠١٧ حتى وقتنا الحاضرشریكة 
االسـتراتیجیات تطویـر مجـال فـي االستشـاریة الخدمـات تقـدم النمـو، سـریعة سـعودیة شـركة هـي التجاریـة الحلـول قـوى                 شـركة
العالمیـة شـریكتها مـع التجاریـة، الحلـول قـوى شـركة ولقـدَصممـت والبیئـي). والمالـي، (اداري، الشـامل بمفهومهـا االسـتدامة                 وتحقیـق
بنـاء مـن المنشـآت َكـن تم آلیـة المسـتدامة، التنمیـة مجـال فـي العالـم مسـتوى علـى شـركات خمسـة أكبـر إحـدى جـي"، ام                     "إي

  القـدرات، والسـیر علـى طریـق النمـو والنجـاح. وتتمیـز بكونها تجمع في بیت خبرة واحد، ما یلي:
وأبحـاث● والدراسـات المشـاریع، وإدارة والحوكمـة، االجتماعیـة، المسـؤولیة مجـاالت فـي واسـعة تجـارب             حصیلـة

  المتخصصـة، والتخطیط االسـتراتیجي، والموارد البشریة، وإٕدارة ورش العمل والتدریب، واالتصال المؤسسي.
وخطـط● اسـتراتیجیات وبخاصـة المجـاالت، تلـك فـي التخصصیـة العالمیـة المسـتویات أعلـى علـى وعالمییـن محلییـن               خبـراء

  التطبیـق والتنفیـذ، وتملـك شـبكة واسـعة مـن التحالفـات االسـتراتیجیة مـع عـدد مـن بیـوت
  الخبرة المحلیة والدولیة.●
  درایــة وفهــم لتوجهــات رؤیــة ٢٠٣٠، وخبــرة مباشــرة فــي تنفیــذ برامجهــا االستراتیجیة ومبادراتها.●

 

http://www.alwaleedphilanthropies.org/


 

Haute Elan ،٢٠١٦ حتى وقتنا الحاضر  شریكة 
المالبس في یرغبن الالتي النساء منها تعاني لمشكلة حل توفر فهي المحتشمة واالكسسوارات للمالبس موقع هو Haute Elan                  

 المحتشمة، وفي نفس توفر فرصة لخلق الحوار وردم الحواجز الدولیة والعوائق العقائدیة.
 

 ٢٠١٣ حتى وقتنا الحاضر مؤسسة مشاركة،  موقعموقع میدانمیدان
 یهدف موقع میدان إلى جمع وترجمة األخبار من حول العالم إلى اللغة العربیة من أجل توفیر األخبار للقراء العرب بلغتهم.

 
Glowork ٢٠١١ حتى وقتنا الحاضرشریكة وعضو في مجلس اإلدارة،  شركةشركة 

الشركة وتعمل االقتصادیة، ظروفها وتحسین وتمكینها للمرأة العمل فرص وتوفیر التوظیف مجال في رائدة شركة هي Glowork                   شركة
 من خالل موقعها اإللكتروني ومكاتبها الموجودة في مواقع مختلفة.

 
تبحث من سیما ال تواجهها، التي اللوجستیة العقبات تجاوز على السعودیة المرأة مساعدة هي الفرید الموقع هذا یقدمها التي الخدمات                      أهم
والتدریب الوظیفي التدریب خدمات الشركة توفر كما والعائلیة. الثقافیة القیود عن الناتجة العقبات إلى باإلضافة مرة، ألول العمل                    عن
شركة تعمل وأخیرًا المهنیة. المسیرة في التقدم وبالتالي األمد طویلة وظائف على الزبائن حصول من للتأكد واإلرشاد الحیاة                    على

 Glowork مع أقسام الموارد البشریة لتحسین سیاسات العمل ومالئمتها مع احتیاجات المرأة العاملة.
 

 ٢٠٠٥ - ٢٠١١ مدیرة تنفیذیة مؤسسة،  مؤسسةمؤسسة الولیدالولید بنبن طاللطالل الخیریةالخیریة
على واإلشراف إدارة بهدف ٢٠٠٦ العام في المملكة"، "مؤسسة باسم سابقًا المعروفة والعالمیة، المحلیة طالل بن الولید مؤسسة                    تأسست
منى نجحت المؤسسة مع عملها وخالل .٢٠٠٨ العام في اسمها تغییر وجاء طالل، بن الولید باألمیر الخاصة العالمیة الخیریة                     المبادرات

 في تنفیذ األمور التالیة:
 

العربیة■ المملكة في ونشاطاتها الخیریة طالل بن الولید األمیر سمو جهود لتضم خیریة مؤسسة إلنشاء التنظیمیة الجهود                   إدارة
 السعودیة وحول العالم.

وذلك■ المؤسسة تساعدها التي الفئات تحت تنضوي مختارة لمؤسسات المنح تقدیم خالل من مستدام بشكل الخیري العطاء                   إدارة
 من أجل تعزیز عملیاتها وبناء قدراتها على التنمیة.

 اإلشراف على النشاطات الخیریة العالمیة والمشاریع والتبرعات التي یقدمها سمو األمیر الولید بن طالل.■
 تطویر نموذج اختیار الفئات لمنح المؤسسة ومؤسسة المملكة.■
 إصالح برنامج اإلسكان منخفض التكلفة في المملكة العربیة السعودیة لیضم 10 آالف فیال.■
 إقامة العالقات العامة الالزمة وتجاوز متطلبات مؤشر األداء الخاصة بشركة المملكة القابضة.■

 
 ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦  مدیرة تنفیذیة للدراسات اإلستراتیجیة،  شركةشركة المملكةالمملكة القابضةالقابضة

تنفیذ على منى عملت وقد المملكة، في األعمال في وتنوعًا نجاحًا األكثر االستثماریة المجموعات إحدى القابضة المملكة شركة                    تعتبر
 المهام التالیة من خالل منصبها في الشركة:

 تأسیس أقسام المسؤولیة االجتماعیة والدراسات االستراتیجیة في الشركة.■
وإكستر،■ وكامبردج، وادنبره، تاون، وجورج هارفرد، جامعات في والتعلیمیة والطبیة األكادیمیة البرامج تأسیس في                المباشرة

 والجامعة األمریكیة في بیروت، والجامعة األمریكیة في القاهرة.
 تحدید ودعم المؤسسات والمنظمات التي تساعد على توفیر معاییر أعلى للتعلیم والریادة في المملكة.■
 تأسیس برامج متعددة من أجل تطویر الریادة األخالقیة في الدول اإلسالمیة والنامیة.■
 تقییم وفحص الخلفیات وفق القوانین المطبقة في السعودیة ما بعد حادثة سبتمبر والقوانین الدولیة.■

 
 اإلعالم

 



 

سي" بي "ام شاشة على یعرض الذي نواعم" "كالم عربي برنامج وأنجح أطول في كمذیعة مشاركتها تتوسع سلیمان أبو منى خبرة                       بدأت
 القناة العربیة الرائدة في الشرق األوسط.

وذلك الحالي وقتنا إلى ٢٠١١ عام من مجددًا ثم ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢ عامي بین فیه عملها فترة خالل عالمیة شهرة البرنامج هذا                        اكتسب
إلى فترة من اإلخباریة البرامج في كضیفة بالظهور منى وتستمر والتعلیمیة. الثقافیة والقضایا االجتماعي اإلصالح مواضیع تناوله                   بفضل

 أخرى.
ركزت المثال، سبیل فعلى والمسلمة. العربیة المرأة لصالح وتعلیمیة وقانونیة اجتماعیة إصالحات إجراء في البرنامج خالل من                   ساهمت
من جزء خصص وقد اإلسالم. في والمرأة األسرة حقوق على ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ عامي بین ما البرنامج هذا في طرحتها التي                       القضایا
على ملموسة أهداف وتحقیق العام الرأي تغییر أجل من النجاح قصص وعرض النصائح وإعطاء المنح على الضوء تسلیط                    البرنامج

 أرض الواقع (الحصول على التمثیل القانوني المجاني في المحاكم األسریة أو السماح للمحامیات السعودیات بالمرافعة في المحاكم).
الشخصیات قائمة ضمن األولى المرتبة على حازت حیث االجتماعي، اإلعالم في نفوذًا العربیات النساء أكثر من واحدة تعتبر                    وهي

 األكثر تأثیرًا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وفقًا لعدة قوائم ومؤشرات إحصائیة رائدة.
 

في األسري العنف على القضاء التالیة: القضایا حول ناجحة عامة إعالمیة حمالت عدة الماضیة العشر السنوات خالل منى                    ترأست
وحملة الطفل، تعلیم في خطوة كأول للقراءة الترویج حملة التیتانوس، مرض ضد للتطعیم الیونیسف/بامبرز وحملة األوسط،                  الشرق

 ٢٠١٥ بعنوان #بنت_وأقدر، وجملو أحیاها لمرضى السرطان، ،حملة #أنا_سعودي .
 

 الجوائز واإلنجازات
 

 أكثر النساء تأثیرًا في الشرق األوسط، مجلة فوربز ٢٠١٨■
 تكریم جامعة جورج ماسون، أكبر جامعة بحثیة عامة في والیة فیرجینیا األمریكیة، كأحد أهم خریجیها ٢٠١٨■
■٢٠١٧ AboutHer Leading Women ،إحدى السعودیات المائة الالتي یخلقن التغییر 
والعشرین■ الواحد القرن في دینهم عن المسلمین وتعبیر ممارسة كیفیة على رقمیًا تأثیرًا األكثر السبعین الشخصیات                  إحدى

٢٠١٧ 
 إحدى الشخصیات العربیة األكثر قوة، مجلة جلف بیزنس ٢٠١٧■
 الشخصیة األكثر تأثیرًا في مجال اإلعالم، كلوت ٢٠١٦■
 ٢٠ شخصیة رائعة تعمل على التغییر، كرییتیف أمة ٢٠١٥■
 ١١ شخصیة نسائیة ملهمة، ستیب فیید ٢٠١٥■
 الشخصیة المؤثرة رقمیًا، جائزة أجیلیتي انتربرایز: الشخصیة الریادیة لعام ٢٠١٥■
■٢٠١٥ WEF ،١٥ إمرأة یغیرن العالم 
 إحدى الشخصیات الخمسمائة المسلمة األكثر تأثیرًا في العالم في مجال اإلعالم والعمل الخیري ٢٠٠٩ - ٢٠١٩■
 إحدى الشخصیات العربیة األكثر تأثیرًا، مجلة أرابیان بیزنیس ٢٠١٠ - ٢٠١٦■
 جائزة منتدى الفكر العالمي لإلعالم واألعمال الخیریة ٢٠١٤■
 أكثر شخصیة نسائیة تأثیرًا في اإلعالم االجتماعي في الشرق األوسط ٢٠١١، ٢٠١٤■
 سفیرة القضاء على العنف األسري ٢٠١٢■
 جائزة اإلبداع االجتماعي، جامعة جورج میسون ٢٠١١■
 جائزة تمكین المرأة، مؤسسة النساء القائدات ٢٠١١■
 جائزة كولن مورلي للمانحین ٢٠١٠■
 جائزة المرأة العربیة المتمیزة من مركز دراسات المرأة العربیة ٢٠٠٩■
 سفیرة النوایا الحسنة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المملكة العربیة السعودیة ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩■
 جائزة القائد العالمي الشاب من المنتدى االقتصادي العالمي ٢٠٠٧■

 
 العضویات الرئیسیة

 



 

 سفیرة القیم، جمعیة الغد للشباب ٢٠١٨■
 سفیرة اإلعالم، جمعیة زهرة ٢٠١٧■
 عضوة، مؤسسة اكتفاء ٢٠١٦■
 عضو استشاري في مجلس اإلدارة، تشایم فور تشینج ٢٠١٦■
 عضوة، جائزة أكادیمیة المعلم العالمیة ٢٠١٥■
 عضو استشاري في مجلس اإلدارة، منتدى المفكرون العالمي ٢٠١٥■
 خبیرة إقلیمیة لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة باألمم المتحدة ٢٠١٤ - ٢٠١٦■
 عضوة، المجموعة الصناعیة ٢٠١٥■
 عضو استشاري في مجلس اإلدارة، منتدى القیادات النسائیة العربیة ٢٠١٠ - حتى اآلن■
 عضو استشاري في مجلس اآلداب، جامعة الملك عبد العزیز ٢٠١٣ - ٢٠١٥■
 المنتدى االقتصادي العالمي القائد الشاب ٢٠٠٧ - ٢٠١٥■
 عضو في قمة مجالس األجندة العالمیة للمنتدى االقتصادي العالمي للتعایش بین األدیان ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٣، ٢٠١٤■
 اللجنة التنفیذیة للعائالت الحرفیة المنتجة، جمعیة ماجد ٢٠١٣■
 عضو مؤسس، أصدقاء التوحد ٢٠١٣■
 عضو استشاري، الملتقى العالمي للعطاء اإلسالمي ٢٠١٢■
 عضو استشاري في مجلس اإلدارة، مشروع العائالت المسالمة ٢٠١١ - ٢٠١٢■
 عضو استشاري في الشراكة العالمیة للنساء والفتیات، الوالیات المتحدة األمریكیة ٢٠١٠ - ٢٠١٢■
 فریق المملكة العربیة السعودیة، مشروع المرأة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ٢٠١٠ - ٢٠١١■
في■ األمریكیة الجامعة أدنبره، تاون، جورج كامبردج، هارفرد، جامعات في طالل بن الولید مراكز إدارة، مجلس                  عضو

 القاهرة، الجامعة األمریكیة في بیروت ٢٠٠٤ - ٢٠١١
 عضو في قمة مجالس األجندة العالمیة للمنتدى االقتصادي العالمي للرواد اإلعالمیین ٢٠٠٩ - ٢٠١٠■
 زمیلة في جامعة ییل منذ ٢٠٠٩■
 عضو في منظمة الرؤساء الشباب منذ ٢٠٠٩■
 رئیس مجلس اإلدارة في مشروع میدان للترجمة اإللكترونیة 3.0 منذ ٢٠٠٩■
 زمیلة مبادرة معهد آسبن للشرق األوسط منذ ٢٠٠٨■

 
 المشاركات كمتحدثة

 
تعزیز والعمل، الحیاة بین ما الموازنة مثل اجتماعیة قضایا حول والحوارات والمؤتمرات الندوات من العدید في للمشاركة منى                    دعیت

 موارد الدخل لألم: السیاسات االقتصادیة القائمة على النوع االجتماعي، والشرق األوسط واإلسالم واألعمال الخیریة.
 

 وقد شاركت في الفعالیات التالیة:
 

 قمة القیادة للمرأة ٢٠١٧■
 المؤتمر السنوي السابع للشراكات الفعالة ومشاركة المعلومات لعمل إنساني أفضل ٢٠١٧■
 المؤتمر العالمي للمرأة وبناء السالم ٢٠١٧■
 تید اكس البحر المیت "قیمة األمومة المالیة" ٢٠١٦■
 قمة الحكومات العالمیة ٢٠١٦■
 قمة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة "معالجة مشكلة عدم المساواة وتمكین المرأة" ٢٠١٥■
 منتدى االقتصاد العالمي "اإلیمان والتسامح" ٢٠١٤ -٢٠١٥■
 مؤتمر دبي الدولي لإلغاثة والتطویر في اإلمارات ٢٠١٤■
 مؤتمر العالم العربي في جامعة هارفرد في اإلمارات  ٢٠١٣■
 منتدى المجلس الوطني االنتقالي للشباب في بنغازي ٢٠١٢■



 

 منتدى المواطن العالمي التابع للمجلس الثقافي البریطاني في إسالم أباد  ٢٠١٢■
 لجنة المنتدى البنك الدولي المفتوح حول السیاسات االقتصادیة الجنسانیة مع روبرت زولیك ٢٠١١■
 حوار تید اكس في البحر المیت: الجنس واالقتصاد ٢٠١١■
 اجتماعات المنتدى العالمي (دافوس، البحر المیت، شرم الشیخ)■
 ملتقى وزراء التنمیة االجتماعیة العرب في األردن■
في■ األمریكیة العربیة للعالقات الوطني المجلس أسبانیا، في الحضارات تحالف قطر، في "بروكنغز" معهد مثل:                 مؤتمرات

 واشنطن
 مركز بالي لإلعالم في نیویورك■
 جامعات مثل هارفرد في أمریكا، كنسینغتون في بریطانیا، دار الحكمة في السعودیة■

 
 التحكیم

 
 منتدى الریادة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجیا: مسابقة ابتكر من أجل الالجئین ٢٠١٧■
 قمرة ٢٠١٧■
 جائزة المعلم العالمیة ٢٠١٦، ٢٠١٧■
 مسابقة أفكاري ٢٠١٦■
 جائزة هولت ٢٠١٦■
 منتدى الریادة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجیا: مسابقة المنشآت النامیة بالعالم العربي ٢٠١٦■
 جائزة األمیر عبدالعزیز بن عبداهللا للریادة العالمیة ٢٠١٥■
 جائزة الملك عبداهللا الثاني البتكار وإنجاز الشباب ٢٠١٥■






