د .نورة بنت عبد الرحمن علي اليوسف
المعلومات الشخصية:

 تاريخ الميالد8731 /9 /52 :هـ.
 مكان الميالد :الدرعية.

 الحالة االجتماعية :متزوجة /حرم الدكتور سعد محمد الراجح
ثالثة أبناء (دالل ،محمد ،يزيد)

المؤهالت العلمية والخبرات العملية:

 دكتوراه اقتصاد جامعة سري /Surreyالمملكة المتحدة.
 وكيلة قسم االقتصاد جامعة الملك سعود 8151 -8189هـ.
 وكيلة قسم السياسة جامعة الملك سعود 8151 -8151هـ.
 مستشار غير متفرغ و ازرة البترول 8189هـ  -الحاضر.
 مستشار غير متفرغ في مجلس الشورى.

عضوية المجالس والجمعيات


مجلس إدارة أصدقاء السعودية.



جمعية االقتصاد السعودية.



منتدى البحوث االقتصادي للدول العربية وايران وتركيا.



عضوه في مؤسسة الفكر العربي.



الجمعية الدولية للطاقة.



الجمعية االقتصادية األوروبية.

المؤتمرات والندوات


مشاركة في لقاء دافوس للمنتدى االقتصادي العالمي السنوي "نيويورك ،الواليات المتحدة

األمريكية 5115م"


مشاركة في مهرجان "أصيلة المغرب العربي" بمحاضرة عن "التبادل التجاري بين مجلس



منتدى االقتصادي العالمي بعنوان "الوضع التنافسي للعالم العربي" في جنيف  9-1سبتمبر

التعاون ودول االتحاد األوروبي" 87-85 ،أغسطس 5117م.

5115م ،مشاركة بمحاضرة عن "تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية ودور القطاع
الخاص"


اللقاء فوق العادي لمنتدى دافوس بعنوان "رؤى لمستقبل مشترك"  57-58ابريل 5117م،



منتدى للبحوث االقتصادية للدول العربية وايران وتركيا ،القاهرة ،مصر 83-81 ،يناير

عمان ،األردن ،مشاركة في جلسة عن "دور المرأة في التنمية في المملكة العربية السعودية"

5115م.

المؤلفات واألبحاث

1- Al-Yousef, N.(2000)"Modeling Saudi Arabia .
Behavior
in the world Oil Market 1976-1996" Economic Studies. Vol.3, No.5, pp11-43.
2- Al-Dahkeel, K. and Al-Yousef (2002) "Demand for imports for Saudi
Arabia: Co integration Analysis "Journal of Economic & Administrative
)Sciences Vol.18, No.1, June 2002 (83-100
 اليوسف ( " )5118الطلب على النفط في الصين" مجلة العلوم اإلدارية المجلد  ، 81العدد،8
جامعة الملك سعود.



اليوسف (" )5117تعادل أسعار الفائدة بين الدول الصناعية الكبرى ودول مجلس التعاون"



اليوسف (" )5115مستقبليات وخيارات الطاقة" مجلة بحوث اقتصادية عربية" السنة  ،88العدد

مجلة االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة اإلمارات العربية (قادمة).
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اليوسف (" )5115اإلنتاج من الدول المصدرة للنفط خارج أوبك الواقع والتوقعات" مجلة النفط
والتعاون العربي المجلد ، 81العدد 811

المجال البحثي:


بحوث ودراسات اقتصادية.

