
 

 

 حىُعبدُالخالقضُ 

 

 الشرق األوسط وفي مجلة فوربز نساء تأثيراّ في األردن 10انتخبت كواحدة من أكثر خبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقانونيّة،  
 

 300يُقارب ال حتى تاريخه و تُدير ما 2000لشركة أسكدنيا للبرمجيات الُمساهمة الخاصة/األردن، منذ عام شريكة تنفيذية ُمؤّسسة 
 المعلوماتيّة ومشاريعها.  في قطاع ُموظف

   .2015في األردن لعام في بيئة العمل على تصنيف كواحدة من أفضل الشركات www.eskadenia.com هذا وقد حازت الشركة
 

------------------------------ 

في  ERICSSON السويدية  لدى شركة إريكسون دائرة القانونيّة اإلقليميّةثم رئيسة الة، ثّم ُمحاميّة، مديرة للموارد البشري

 .1999-1992 ما بين  مدينة بكين وشنغهاى وفي إريكسون/استوكهولم وإريكسون لبنان في األعوام
------------------------------ 

 
  "صالون وطنمبادرة و www.eskadeniamusicchamber.com "صالون اسكدنيا للموسيقى"فكرة ُمؤّسسة • 
 حكوميّة.في المدارس اليقة الموسوهى ُمبادرة وطنيّة تهدف إلى بناء غرف لتعليم  www.watanmusicchmaber.com لموسيقى"ل

------------------------------ 
يعمل على  يغير ربحوي الكتروني نس موقع : وهوwww.becauseicare.jo ://بيكوزايكير.االردنhttp يرة مؤّسسة وموقع :مد• 

 بين سيدات األعمال. هدف إلى العمل والتشبيك والتواصلي شاكلة فيس بوك و

 

 : تكريم من حضرة صاحبي الجاللة الملك عبدهللا الثاني وجاللة الملكة رانيا العبدهللا 2015قصة نجاح أردنيّة لعام 
 .نجاح أردنيةة قصل

 

 الرياديةة للمرأا ( أوبامالرئيس )  تحدة األمريكيةجائزة رئيس الواليات الم ,ميدالية الذهبيةالالحائزة على األردنية 
 .خارج الواليات المتحدة األمريكية

 .للعمل التطّوعي حرين بفي ال الحائزة على جائزةُ سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفةاألردنيّة 
 .2009-2003لوجيا المعلومات في األردن )إنتاج( نائبة رئيس، ثّم عضو مجلس إدارة جمعية تكنو • 
 .2011ن كية في األردالتجارة األمري عضوة مجلس إدارة ُمنتخبة لغرفة• 
  عضوة في المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي.• 
  ية األردنية والعربية والدول ةوعدد من الملتقيات النسائي ارة في ُملتقى النساء العالميعضوة مجلس إد •

راق في عديد من األو. وناقشت الامن كتّاب الغد/القسم اإلقتصادي والتكنولوجي - www.alghad.com ة و ُمحللة في جريدة الغدكاتب• 
دد من الُمبادرات الوطنيّة وأثرها على فود الرسميّة خارج وداخل األردن. وُمشاركة في ععدد من اللجان الوزاريّة والدوليّة، وزيارات الو

 .من الدورات الُمتخصصةد يشاركت بعدوالمرأة في التكنولوجيا. الريادية،  التحكيم و األردن اإلقتصادي و
 

 2016-2015 لعام مناء مؤسسة ولّي العهد"عضو "مجلس أُ 
 2020 -2019لعام " جلس أعيانم"عضو 

 2022دنيّة عضو مجلس أمناء الجامعة األر

 الُمؤهالت العلميّة:

 و بكالوريوس في القانون العام من الجامعة األردنيّة  

 (ة & توفيق سالمنّا ندّ حمكتب )  ُمحامية حاصلة على إجازة الُمحاماة من نقابة المحامين األردنيين.   

 جامعة  ,ماجيستير في القانون الدولي( لندنL.S.E) 

  هولم/السويدجامعة استك,العام  نونفي القا ماجيستر ثاني  

  في الصينثمار األجنبي المباشر حول االست ةقارندراسة مُ  - جامعه بكين في الصين الشعبيّةدبلوم في القانون التجاري. 
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