
• 2009 – present, Chairperson of Board of Trustees of 
Bahrain Bayan School 
• 2014 – present, Vice Chairman of Bahrain Institute for 
Political Development
• 2021 – present, Business Development Consultant for 
Riyadat Mall 
• 2020 – present, Vice Chairperson of the Education 
Committee for Bahrain Chamber of Commerce
• 2011 – present, Chairperson of +973 (Bahraini Artisana for 
Business Incubator) 
• 2013  Commissary Member in the National Institute of 
Human Rights, Bahrain 
• 2009 – 2014, Member of the Board of Trustees for Bahrain 
Institute for Political Development 
• 2008 – present, CEO for Mayasem Communications W.L.L.
• 2008 – 2021, President for the Society of American 
University in Beirut Alumni, Bahrain
• 2008 – present , ATF Member, Jordan
• Member, Directing Committee of Asian Affairs, Babson 
University, USA

• 2011, Campaign Wi7da Wa7da for Bahrain Unity & Social 
Reconciliation
• 2006, Member of the Election Steering Committee, Supreme 
Council for Woman, Bahrain
• 2005, Member of the Political Committee, Supreme Council 
for Woman, Bahrain
• 2008, ATF Member, Jordan
• Member of the Mother & Child Association, Bahrain
• Member of Radio and TV Corporation, Bahrain  
• Member of the Fine Art Society
• 2014, Participation as a member in the delegation of the 
Human Rights Foundation in Bahrain to discuss Al Sidawi report
• 2014, Head of the Arab Woman’s Electronic Media Workshop, 
Arab Forum for Woman and Media, Marrakesh, Morocco 
• 2013, Participation in the "capacity building in human rights" 
workshops for two weeks, London, Belfast and Nottingham, UK
• 2013, Participation in the International Conference in
Education and Training on human rights for civil and public 
Employees, Dublin, Northern Ireland.
• 2013, Participation in a working paper under the "Women's 
Entrepreneurship in the Arab World for Leadership and
Development. The Fourth Conference of the Arab Women 
Organization. Algeria 
• 2012, Participation in a working paper and analytical
presentation on terrorism and social development. 
Naif Security University, Riyadh, Saudi Arabia 

• DBA MSM, Communication Strategy, Netherlands – 2008
• MPhil MSM, Communication Strategy, Netherlands - 2006
• MA TV Journalism/Mass Communication, American University, Cairo - 1992 
• BA Education, American University, Beirut - 1972

• “The Impact of an Electoral Campaign Communication 
Model in Affecting Voters’ Decisions in Favor of Women 
Candidates in the Parliamentary Elections” The Case of the 
Kingdom of Bahrain 2006 Issued in Netherlands 2009 in 
Arabic. 
• “The Impact of an Electoral Campaign Communication 
Model in Affecting Voters’ Decisions in Favor of Women 
Candidates in the Parliamentary Elections” The Case of the 
Kingdom of Bahrain 2006 Issued in Netherlands 2008 in 
English.
• Illustrated children’s books (Arabic & English) 
• Fun Zone Project, Gulf Air

• His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of 

Bahrain, Medal of Efficiency Award - 2011

First Prize, Fun Zone Project, Gulf Air

• Award and Certificate of Appreciation - Bahrain Bayan School

• Certificate of Appreciation, Arab Women Organization, Bahrain – 2005 

• Certificate of Appreciation, Bahrain Society for

Mental Retardation – 2002 

• Certificate of Appreciation, Bahrain Annual Fine Arts Exhibition – 2003 

QUALIFICATIONS

POSITIONS CULTURAL AND SOCIAL ACTIVITIES 

PUBLICATIONS

HONORARY CERTIFICATES



المؤهالت العلمية:

األنشطة الثقافية واالجتماعية: األنشطة العملية :

أوسمة وجوائز تقديرية:

اإلصدارات:

• الدكتوراه في اإلستراتيجية اإلعالمية ( إعالم االنتخابات) جامعة ماسترخت هولندا - 2008

• ماجستير في اإلستراتيجية اإلعالمية (إعالم االنتخابات) – امتياز - جامعة ماسترخت هولندا- 2006

• ماجستير في االعالم التلفزيوني الجامعة االمريكيه - القاهره 1992

• بكالوريوس في التربيه الجامعه االمريكيه-بيروت  1972

• كتاب " دور اإلستراتيجية اإلعالمية والسياسية والتواصل الجماهيري
في التأثير على التصويت لصالح المرأة في االنتخابات البرلمانية "

- التجربة البحرينية  2006
(صدر فى هولندا 2009 باللغة العربية مترجم)

(صدر فى هولندا 2008 باللغة االنجليزية)

• كتب مصورة لألطفال باللغتين العربية واالنجليزية

• مجلة الفن زون- طيران الخليج

• وسام الكفاءه من الدرجة األولي من جاللة ملك البحرين – البحرين. 2011
• الجائزة االولي لمشروع الفن زون- طيران الخليج - كتاب تعليمي لالطفال

• جائزة وشهادة تقديرية- مدرسة بيان البحرين النموذجية
• شهادة تقديرية-منظمة المرأة العربية-البحرين-2005

• شهادة تقديرية – الجمعية البحرينية للتخلف العقلي 2002
• شهادة تقديرية- معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية-2003

•  2009 – حتى اآلن , رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين 

•  2014 – حتى اآلن , نائب رئيس مجلس إمناء معهد البحرين للتنميه 

السياسيه

• 2021 , آستشاري تطوير لمجمع ريادات 

• 2020 - حتى اآلن , نائب رئيس لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة 

البحرين

• 2011- حتى اآلن , رئيس مجلس إدارة مشروع أرتيزانا الرائد البحريني

• 2013, عضو مفوض المؤسسة الوطنيه لحقوق االنسان البحرين 

• 2009, عضو مجلس إمناء معهد البحرين للتنميه السياسيه 

•  2008 - حتى اآلن ,مدير عام مؤسسة مياسم لالستراتيجيه التواصليه

•  2008 -2021, رئيسة جمعية الجامعة األمريكية في بيروت – فرع البحرين

• 2008 حتى اآلن, عضو فى منظمة الفكر العربى – األردن  

• عضو مجلس إدارة الشئون االسيوية- جامعة بابسن-  الواليات المتحدة 

االمريكية

• 2011, حملة "وحدة َوحده" مشروع بحريني إلعادة اللحمة اإلجتماعيه  

• 2006 ,عضو في اللجنة التوجيهية لألنتخابات- المجلس األعلي للمرأة 

• 2005, عضو في اللجنة السياسة المجلس األعلي للمرأة 

• 2008, عضو فى منظمة الفكر العربى – األردن

• عضو جمعية رعاية الطفولة واالمومه- البحرين

• عضو هيئة االذاعه والتلفزيون – البحرين

• عضو جمعية الفنون التشكيلية

• 2014, المشاركة كمفوض في وفد مؤسسة حقوق االنسان

في البحرين لمناقشة تقرير السيداو

• 2014, رئيسة ورشة مشروع البوابة اإلعالمية اإللكترونية للمرأة 

العربية. المنتدى  العربي للمرأه واالعالم  مراكش . المغرب  

• 2013, المشاركة في ورش عمل " بناء القدرات في حقوق االنسان " 

لمدة اسبوعين ، لندن و بلفاست ونوتنجهام في المملكة البريطانية 

• ديسمبر 2013, المشاركة في المؤتمر الدولي التعليم والتدريب علي 

حقوق االنسان لموظفي الخدمة المدنيه والعامه . 

دبلن ، آيرلندا الشماليه.

• 2013, ورقة عمل تحت عنوان "المقاولة وريادة األعمال النسائية في 

العالم العربي: قيادة و تنمية. المؤتمر الرابع لمنظمة المرأه العربية.

- الجزائر 

• 24 نوفمبر 2012, ورقة عمل وعرض تحليلى عن االرهاب والتنمية 

االجتماعية. جامعة نايف االمنية \ الرياض . 

د. مي بنت سليمان العتيبي
حين يكون اإلنجاز سجية
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