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  مسفر بن عتیق الدوسري  :االســـــــم
  

  .علم االقتصاد  :التخصص العـــام
  

  .اقتصادیات التنمیة ، اقتصادیات الصحة :التخصص الدقیق
  

  -:المؤھالت العلمیة
جامع�ة المل�ك  -كلیة العلوم اإلداریة -بكالوریوس في العلوم اإلداریة تخصص اقتصاد •

 .ھـ ١٤٠١عام ، الریاض -سعود
 -:ھـ من الوالیات المتحدة األمریكیة١٤٠٥دبلوم عالي في التنمیة االقتصادیة عام  •

                       Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, U.S.A 
 -:ھـ من الوالیات المتحدة األمریكیة١٤٠٥ماجستیر في االقتصاد عام  •

Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, U.S.A.                                    
   م���ن  ھ���ـ ١٤٠٦" تنمی���ة مجتمع���ات"ل���م االجتم���اع تخص���صت���دریب ع���الي ف���ي ع    •

     "Community Development , Sociology":الوالیات المتح�دة األمریكی�ة
                    University of Missouri, Columbia, Missouri, U.S.A.             

  -:ھـ من المملكة المتحدة١٤١١دكتوراه في فلسفة علم االقتصاد عام  •
                 Aberdeen University, Aberdeen, Scotland, U.K.               

المعھ���د اإلس���المي للبح���وث و  -دورة ت���دریس العل���وم الش���رعیة لخب���راء االقتص���اد •
 .ھـ ١٤١٣ملكة العربیة السعودیة الم -جدة -البنك اإلسالمي للتنمیة -التدریب

  
  - :العــــمـــــل
 .ھـ١٤١١ -١٤٠٢،جامعة الملك سعود -كلیة العلوم اإلداریة -معید بقسم االقتصاد •
، جامع��ة المل��ك س��عود -كلی��ة العل��وم اإلداری��ة -قس��م االقتص��اد -عض��و ھیئ��ة الت��دریس •

 .ھـ  ١٤١١منذ
كل من قسم االقتص�اد و و قد تضمن ذلك التدریس لكل من الطالب الجامعیین في 

و اآلداب و العم�ارة و التخط�یط باإلض�افة )كلی�ة إدارة األعم�ال(كلیات العلوم اإلداری�ة 
ف�ي   إلى تدریس طالب الدراسات العلیا بكل م�ن قس�م االقتص�اد و قس�م اإلدارة العام�ة

و قس���م المحاس���بة و أقس���ام إدارة  برن���امج ماجس���تیر إدارة الص���حة و المستش���فیات
  .جامعة الملك سعودفي ) كلیة إدارة األعمال( -كلیة العـلوم اإلداریة -األعمال 

  
 -:االھتمامات العلمیة و البحثیة •

 التأمین الصحي                        .اإلسالمياالقتصاد 
 .اقتصادیات العمل الخیري                         .اقتصادیات الصحة
  .اقتصادیات الموارد                         .اقتصادیات التنمیة

  
 -:المواد التي سبق تدریسھا •

 ).قصد٥٢٤(اقتصـادیات الصحة  .١
 ).قصد ٢٦٥(اقتصادیات الموارد  .٢
 .)قصد ٣٢٤(و  )قصد ٣٧١(اقتصـادیات التنمیة  .٣



 ).قصد ٥٦١(االقتصاد اإلسالمي  .٤
 .)قصد٣١٤(و )قصد ٢٦١(اإلسالمي  ياالقتصادالفكر  .٥
 ).قصد ١٠٢( مـــبـادئ االقتــصـــاد الكــلـي .٦
 ).قصد ٢٠٢(التحـلـیـل االقتــصادي الكــلـي  .٧
 ).قصد ٢٠١(التحـلـیـل االقتــصادي الجزئي  .٨
 ).قصد ١٠١(مـبــادئ االقتــصــاد الجـــزئي  .٩

 ).قصد ٥٧١(دراسات في اقتصادیات التنمیة  .١٠
 ).قصد ١٠٣(مبادئ علم االقتصاد لطالب الكلیات األخرى  .١١
 ).قصد ٥٩٥(مواضیع معاصرة في االقتصاد  .١٢
 ).قصد ٤٢١(دراسات الجدوى و تقییم المشروعات  .١٣
 ).قصد ٥٠٣(اقتصادیات اإلدارة  .١٤

  
   -:اللجان و سنة بدء العمل فیھا

 .ھـ١٤١٢) مقرر(لجنة النظر في طلبات التعیین بقسم االقتصاد  •
 .ھـ١٤١٢لجنة اإلرشاد األكادیمي بقسم االقتصاد  •
 .ھـ١٤١٣لجنة الكتب و المناھج بقسم االقتصاد  •
 . ھـ١٤١٤لجنة إقرار المجالت العلمیة بقسم االقتصاد  •
 .ھـ١٤١٤اللجنة العامة المتحانات كلیة العلوم اإلداریة  •
 .ھـ ١٤١٥لجنة الدراسات العلیا بقسم االقتصاد  •
 .ھـ١٤١٦)مقرر(لجنة االمتحانات بقسم االقتصاد  •
 .ھـ١٤١٧لجنة شؤون المعیدین و الطلبة المتفوقین بقسم االقتصاد  •
المش��روع ال��وطني لدراس��ة الوض��ع ال��راھن للعل��وم و التقنی��ة ف��ي "اح��ث مش��ارك ف��ي ب •

. ھ��ـ١٤١٧للعل��وم و التقنی��ة،  زعب��دا لعزی��مدین��ة المل��ك ، "المملك��ة العربی��ة الس��عودیة
 .)منشور(

 .ھـ١٤١٨ -وزارة الصحة -لجنة تشغیل مدینة الملك فھد الطبیة •
 .ھـ١٤١٨ -وزارة الصحة -لجنة الخصخصة في الخدمات الصحیة  •
 .ھـ١٤٢٠ -وزارة الصحة -لجنة إنشاء إدارة اقتصادیات الصحة  •
 .ھـ١٤٢١) مقرر(لجنة شؤون الطالب بقسم االقتصاد  •
 .ھـ١٤٢٢ -جامعة الملك سعود -اللجنة االستشاریة لسكان المدینة الجامعیة •
: اقتص��ادیات الص��حة ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة"لم��ؤتمر    عض��و اللجن��ة العلمی��ة •

ھ�ـ، الكلی�ة العس�كریة الص�حیة ١٤٢٤ذو القعدة  ٢٢-٢١، "قع و الطموح المستقبليالوا
المتوسطة بالظھران، اإلدارة العام�ة للخ�دمات الطبی�ة للق�وات المس�لحة، وزارة ال�دفاع و 

 الطیران
اإلع�الم "رئیس لجنة تقییم  اللقاء السنوي الخامس للجھات الخیری�ة بالمنطق�ة الش�رقیة  •

، جمعیة البر بالمنطقة الشرقیة، فن�دق میری�دیان "في الجھات الخیریةو العالقات العامة 
 .ھـ١٤٢٥ذو القعدة  ٤-٢الخلیج، الخبر ، 

 -رابط�ة الع�الم اإلس�المي–عضو مؤسس الھیئة العالمی�ة اإلس�المیة لالقتص�اد و التموی�ل  •
 .ھـ١٤٢٧مكة المكرمة، 

تنمی�ة "لمنطق�ة الش�رقیة عضو اللجنة العلمیة للق�اء الس�نوي الس�ابع للجھ�ات الخیری�ة با •
، جمعیة البر بالمنطقة الش�رقیة، فن�دق میری�دیان الخل�یج، " الموارد في الجھات الخیریة

 .ھـ١٤٢٨ربیع األول   ١٧-١٥الخبر ، 

  



عض���و اللجن���ة العلمی���ة للق���اء الس���نوي الث���امن للجھ���ات الخیری���ة بالمنطق���ة الش���رقیة  •
ة الش���رقیة، فن���دق میری���دیان ، جمعی���ة الب���ر بالمنطق���" االس���تثمار و الجھ���ات الخیری���ة"

 .ھـ١٤٢٩ربیع أول  ١٩-١٧الخلیج، الخبر ، 
الج�ودة "عضو اللجنة العلمیة للقاء السنوي التاسع للجھات الخیری�ة بالمنطق�ة الش�رقیة  •

-٢٧، جمعیة البر بالمنطقة الشرقیة، فندق میریدیان الخل�یج، الخب�ر، " و العمل الخیري
 .ھـ١٤٣٠ربیع أول  ٢٩

الجودة "للقاء السنوي التاسع للجھات الخیریة بالمنطقة الشرقیة  یاتلجنة التوصعضو  •
-٢٧، جمعیة البر بالمنطقة الشرقیة، فندق میریدیان الخلیج، الخبر ، " و العمل الخیري

 .ھـ١٤٣٠ربیع أول  ٢٩
أفض�ل " العاش�ر للجھ�ات الخیری�ة بالمنطق�ة الش�رقیة عضو اللجنة العلمیة للقاء الس�نوي •

جمعیة البر بالمنطق�ة الش�رقیة، فن�دق میری�دیان الخل�یج، " عمل الخیريالممارسات في ال
 .ھـ١٤٣١ربیع الثاني  ٢٣ – ٢١ الخبر،

الثاني للجمعیات و المؤسسات الخیریة بالمملكة العربیة  ىعضو اللجنة العلمیة للملتق •
، فندق مریدیان ، وزارة الشئون االجتماعیة"تنمیة موارد الجمعیات الخیریة" السعودیة

 .م٢٧/١٠/٢٠١٠ –٢٦ھـ الموافق ١١/١٤٣١/ ١٩ –١٨ -المنطقة الشرقیة– الخبر
 .ھـ١٤٣١رئیس وحدة اإلرشاد األكادیمي، قسم االقتصاد،  •
  .ھـ١٤٣١عضو لجنة اإلرشاد األكادیمي، كلیة إدارة األعمال،  •
عش��ر للجھ��ات الخیری��ة بالمنطق��ة الش��رقیة  الح��اديعض��و اللجن��ة العلمی��ة للق��اء الس��نوي  •

جمعیة البر بالمنطقة الشرقیة، " ةالخیری المؤسسي في الجھات ممارسات العملأفضل "
 .م١٥/٣/٢٠١٢-١٣ھـ الموافق ٢٢/٤/١٤٣٣-٢٠، تون، الدماماالشیرفندق 

عش��ر للجھ��ات الخیری��ة بالمنطق��ة الش��رقیة  الث��انيعض��و اللجن��ة العلمی��ة للق��اء الس��نوي  •
-١٠، الش���یرتون، ال���دمامجمعی���ة الب���ر بالمنطق���ة الش���رقیة، فن���دق " المس���تفید رض���ا"

 .م١٣/٣/٢٠١٤-١١ھـ الموافق ١٢/٥/١٤٣٥
  

  -:تحكیم األبحاث العلمیة
 .ھـ١٤٢٠ -الریاض -التحكیم لجامعة الملك سعود •
 .ھـ١٤٢٢ -الریاض -التحكیم لمعھد اإلدارة العامة •
الن�دوة العالمی�ة للش�باب  -"الشباب و االنفتاح الع�المي" التحكیم للمؤتمر العالمي التاسع •

 .ھـ١٤٢٣ -الریاض -سالمياإل
الواق��ع و : م��ؤتمر اقتص��ادیات الص��حة ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة"تحك��یم أبح��اث  •

ھـ، الكلیة العسكریة الصحیة المتوسطة ١٤٢٤ذو القعدة  ٢٢-٢١، "الطموح المستقبلي
  ب������الظھران، اإلدارة العام������ة للخ������دمات الطبی������ة للق������وات المس������لحة، وزارة ال������دفاع

 .و الطیران 
 .ھـ١٤٣٤ م لمركز الترجمة في جامعة الملك سعودتحكی •
 .ھـ١٤٣٤ تحكیم للمجلس العلمي في جامعة الملك سعود •

  
  -:التدریـب

تدریب بعض موظفي وزارة التخطیط على التقییم االقتصادي للمشروعات ض�من برن�امج  •
 .ھـ١٤١٤محرم  -األمم المتحدة لتخطیط التنمیة

الغرف�ة  -عیة التطبیق�ي عل�ى اقتص�ادیات الص�ناعةتدریب الملتحقین ب�دبلوم اإلدارة الص�نا •
 .م ١٩٩٨/ ھـ ١٤١٩ -الریاض -التجاریة الصناعیة



الغرف�ة  -تدریب الملتحقین ب�دبلوم اإلدارة الص�ناعیة التطبیق�ي عل�ى اقتص�ادیات الص�ناعة •
 .م ٢٠٠٢/  ٢٠٠١ -الریاض -التجاریة الصناعیة

س��نوي الراب��ع للجھ��ات الخیری��ة الج��دوى االقتص��ادیة ف��ي اللق��اء ال دراس��ات ت��دریب عل��ى •
،  فندق " استقطاب المتطوعین للعمل الخیري في الجھات الخیریة" بالمنطقة الشرقیة، 

  .ھـ١٤٢٤ذو القعدة  ٢ –شوال  ٢٩میریدیان الخلیج، الخبر ،  
الثاني للجمعیات و المؤسسات  ىالملتقتدریب على دراسات الجدوى االقتصادیة في  •

، وزارة الشئون "تنمیة موارد الجمعیات الخیریة" بیة السعودیةالخیریة بالمملكة العر
ھـ الموافق ١١/١٤٣١/ ١٩ –١٨ -المنطقة الشرقیة–االجتماعیة، فندق مریدیان الخبر 

 .م٢٧/١٠/٢٠١٠ –٢٦
جمعی�ة تحف�یظ الق�رآن  مرك�ز ثق�ات للت�دریبتدریب على دراسات الجدوى االقتصادیة في  •

 ٣ - ١الط�ائف  سالمیة واألوقاف وال�دعوة واإلرش�ادوزارة الشؤون اإل بمحافظة الطائف
 ھـ١٤٣٢محرم 

 . إلى أنشطة تدریبیة أخرى باإلضافة •
  

  -:أنشطة علمیة أخرى
• Vanderbilt Supply and Demand of Wheat in Saudi Arabia. 

University, Nashville, Tennessee, U.S.A. 1985 (Master Thesis).  
• Poor Countries with particular  Health and Development in

Aberdeen University, Aberdeen, reference to Saudi Arabia. 
Scotland, 1991. (PhD Thesis).                                                          

الریاض،  -جامعة الملك سعود -محاضرة عامة -"المسلم و التحدیات المالیة المعاصرة" •
 .ھـ١٤١٢بان شع

الریاض، جم�ادى اآلخ�ر  -جامعة الملك سعود -محاضرة عامة-"البنك و خدمة المجتمع" •
 .ھـ١٤١٣

الحلق�ة التدریبی�ة لم�وظفي وزارة التخط�یط ض�من برن�امج  ، "تقییم المشروعات"مذكرة  •
 .ھـ١٤١٤محرم  -األمم المتحدة لتخطیط التنمیة

الریاض،  -جامعة الملك سعود –عامة محاضرة  – ،"النظام االقتصادي العالمي الجدید" •
 .ھـ١٤١٤ذو القعدة 

 ،"نظ�رة اقتص�ادیة: بعض المعوق�ات األساس�یة لالس�تفادة م�ن خ�دمات القط�اع الص�حي" •
ورق���ة علمی���ة مقدم���ة للق���اء العلم���ي الراب���ع إلدارة الخ���دمات الص���حیة، وزارة الص���حة، 

 .ھـ١٤١٦شوال  ٢٨-٢٧مستشفى الملك خالد، نجران، 
ش���ركة : مجل���ة األم���وال، الع���دد الث���اني، الس���نة األول���ى، بریطانی���ا ،"الت���أمین الص���حي" •

 .م١٩٩٧مارس، / االتصاالت الدولیة، ینایر
مجل��ة األم��وال، الع��دد التاس��ع، الس��نة   ،"كی��ف نحص��ل عل��ى دواء جی��د بأس��عار معقول��ة" •

 .م١٩٩٨دیسمبر، / شركة االتصاالت الدولیة، أكتوبر: الثانیة، بریطانیا
ورقة علمی�ة  "للموارد الصحیة في ظل األوضاع االقتصادیة المختلفةاالستخدام األمثل " •

فن��دق  –مستش��فى دل��ھ  -مقدم��ة إل��ى ن��دوة الج��ودة النوعی��ة ف��ي تق��دیم الخدم��ة الص��حیة 
 .ھـ١٤١٩الشیراتون، الریاض، رجب 

ت��اریخ و مس��تقبل الخ��دمات "ورق��ة علمی��ة مقدم��ة إل��ى ن��دوة  ،"الوج��ھ اآلخ��ر للت��أمین" •
فن���دق  –وزارة الص���حة  و مستش���فى دل���ھ  –" یات االقتص���ادیةالص���حیة ف���ي ظ���ل التح���د

 .ھـ١٤١٩الشیراتون، الریاض ، شوال 

  



 ،"التأمین الصحي و آثاره المتوقعة على كل من التكالیف و مستوى الخدمات الص�حیة" •
ورق��ة علمی��ة مقدم��ة للق��اء العلم��ي الس��ادس إلدارة الخ��دمات الص��حیة، وزارة الص��حة، 

 .ھـ١٤١٩شوال  ٢٤-٢٣ن، مستشفى الملك خالد، نجرا
للملتحقین بدبلوم اإلدارة الصناعیة  "اإلنتاجیة الصناعیة و اقتصادیات الصناعة"مذكرة  •

 .م١٩٩٨/ ھـ ١٤١٩الریاض،   -الغرفة التجاریة الصناعیة  –التطبیقي 
ورقة علمی�ة مقدم�ة إل�ى ن�دوة وزارة الص�حة ع�ن  ،"اآلثار االقتصادیة للتأمین الصحي" •

مح��رم  ٢١-٢٠الری��اض،  –الت��اریخي  زعب��د العزی��مرك��ز المل��ك  –ة اقتص��ادیات الص��ح
 ذ . ھـ١٤٢٢

ورق�ة علمی��ة مقدم��ة إل��ى اللق�اء الس��نوي الث��اني للجھ��ات  ،"اقتص�ادیات العم��ل الخی��ري" •
، جمعی�ة الب�ر بالمنطق�ة الش�رقیة، فن�دق "تبادل الخبرات بین الجھات الخیریة"الخیریة، 

 .)٩٩٦٠-٩٣٤٩-٢-٦: منشور، ردمك(. ھـ١٤٢٢رجب  ٢٤-٢٢الشیراتون، الدمام، 
ورق�ة علمی�ة مقدم�ة  ،"بعض اآلثار االقتصادیة للبطالة و اإلعانات المالیة المتعلقة بھا" •

، "ت�دریب الع��املین و تأھی�ل المس��تفیدین"إل�ى اللق�اء الس��نوي الثال�ث للجھ��ات الخیری�ة، 
. ھ��ـ١٤٢٣ع��دة ذو الق ٦-٤جمعی��ة الب��ر بالمنطق��ة الش��رقیة، فن��دق الش��یراتون، ال��دمام، 

 .)٩٩٦٠-٩٣٤٩-٣-٤: منشور، ردمك(
الری�اض،  –جامع�ة المل�ك س�عود  –محاضرة عامة  ،"التأمین الصحي، نظرة اقتصادیة" •

 .ھـ١٤٢٤صفر 
محاض��رة ألقی��ت أم��ام أطب��اء األس��رة، أعض��اء ن��ادي  ،"اقتص��ادیات الت��أمین الص��حي" •

 .ھـ١٤٢٤الریاض للرعایة الطبیة األولیة، فندق ماریوت، الریاض، شعبان 
ف��ي اللق��اء الس��نوي الخ��امس " تس��ویق المش��روعات الخیری��ة" رئ��یس الجلس��ة الثالث��ة •

ذو القع��دة  ٤-٢للجھ��ات الخیری��ة بالمنطق��ة الش��رقیة، فن��دق میری��دیان الخل��یج، الخب��ر ، 
 .ھـ١٤٢٥

جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود  -محاض�رة عام�ة ،"نظرات اقتصادیة في التأمین الصحي •
ب��ن ب��از، الری��اض، ص��فر  زعب��د العزی��قاع��ة س��ماحة اإلم��ام  –عة كلی��ة الش��ری -اإلس��المیة

 .ھـ١٤٢٥
مؤسس��ة ال��دعوة : ١٩٦٠مجل��ة ال��دعوة، الع��دد  ":نظ��رة اقتص��ادیة ف��ي الت��أمین الطب��ي" •

 .٣١-٢٨ھـ ، الریاض ص١٤٢٥شعبان  ٢اإلسالمیة الصحفیة، 
ر ھل یمكن للقطاع الخی�ري تق�دیم حل�ول عملی�ة لجمی�ع فئ�ات المجتم�ع ع�ن طری�ق ت�وفی" •

ورق��ة علمی��ة مقدم��ة إل��ى اللق��اء الس��نوي الس��ادس للجھ��ات الخیری��ة،  الخ��دمات الطبی��ة؟
، جمعیة البر بالمنطق�ة الش�رقیة، فن�دق "تعزیز العالقة بین الجھات الخیریة و المجتمع"

-٩٦٠٠-٤-٨: منشور، ردمك( .ھـ١٤٢٦ذو القعدة   ١٣ –١٠میریدیان الخلیج، الخبر،
٩٩٦٠( 

محاض�رة ألقی�ت أم�ام لجن�ة التأص�یل اإلس�المي  " ع إس�المي التأمین الصحي ف�ي مجتم�" •
 .ھـ١٤٢٧ربیع األول  ٢٧، الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي -للعلوم

ن�دوة الدراس�ات العلی�ا و خط�ط "ورقة علمی�ة مقدم�ة إل�ى  ھل حققت الجامعة أھدافھا؟،" •
ربی�ع  ٥-٤میة، ، عمادة الدراسات العلیا، جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود اإلس�ال"التنمیة
  ).٩٩٦٠-٠٤-٦٦٤-٨: منشور، ردمك(. ھـ١٤٢٧اآلخر 

مجل�ة الض�مان : ھل رف�ع المس�توى الص�حي م�ن ض�من أھ�داف منظم�ة التج�ارة العالمی�ة؟ •
الریاض ص�فحة ، م٢٠٠٧فبرایر / ھـ١٤٢٨وزارة الصحة  صفر : العدد الثالث،الصحي 

١٩ -١٨. 
مجل��ة الض��مان الص��حي الع��دد " أث��ر الت��أمین الص��حي عل��ى تك��الیف الخ��دمات الطبی��ة" •

 .٧-٦م الریاض صفحة ٢٠٠٧یونیو / ھـ ١٤٢٨وزارة الصحة جمادى أولى  :السادس

  



ف��ي اللق��اء الس��نوي الث��امن للجھ��ات الخیری��ة،  ،"تج��ارب ف��ي االس��تثمار" :م��دیر ن��دوة •
، جمعیة البر بالمنطقة الشرقیة، فندق میریدیان الخلیج، "االستثمار و الجھات الخیریة"

 .ھـ١٤٢٩ربیع أول ١٩-١٧الخبر،
ربی�ع   وزارة الصحة :الثاني عشرمجلة الضمان الصحي العدد " بدائل التأمین الصحي" •

 .٤١الریاض صفحة  م٢٠٠٨أبریل /  ھـ١٤٢٩ ثاني
ورق��ة عم��ل  "أھمی��ة اقتص��ادیات الص��حة ف��ي التوظی��ف األمث��ل لم��وارد القط��اع الص��حي" •

 ٢٣ – ١٩، المس��لحةي الق��وات ف��مقدم��ة للق��اء الس��نوي لم��دراء مالی��ة الخ��دمات الطبی��ة 
  .ھـ١٤٢٩جمادى أول 

الثال�ث مجلة الضمان الص�حي الع�دد ) مشارك( "الخدمات الصحیة بالمملكة في المیزان" •
 - ٢٩الری��اض ص��فحة  م،٢٠٠٨یونی��و / ھ��ـ ١٤٢٩ ث��انيوزارة الص��حة جم��ادى  :عش��ر

٣٠. 
، ال���دواء الھیئ��ة العام��ة للغ��ذاء و ،مش��ارك ف��ي اجتماع��ات فری��ق عم��ل تس��عیر األدوی��ة •

 . ھـ١٤٢٩
الن�دوة  -لجنة التأص�یل اإلس�المي للعل�وم) كتاب( " التأمین الصحي في مجتمع إسالمي " •

، دی�وي ٩٧٨٩٩٦٠٦١٦٥٤٤: ھ�ـ، ردم�ك١٤٢٩الریاض، ، العالمیة للشباب اإلسالمي
٣٦٨/٤٦٠٩٢١١٤/١٤٢٩. 

ورق��ة مقدم��ة إل��ى الملتق��ى الراب��ع "بع��ض وس��ائل ترس��یخ الص��ورة الذھنی��ة اإلیجابی��ة" •
    ،، فن��دق میری��دیان الخل��یج، الخب��رالمنطق��ة الش��رقیةبجمعی��ات تحف��یظ الق��رآن الك��ریم، ل

 .منشور في مجلد المؤتمر .ھـ١٤٣٠ربیع أول ١ –صفر ٢٩
ورق�ة علمی�ة مقدم�ة إل�ى ملتق�ى  "التأمین التعاوني بین أح�الم النظری�ة و أوھ�ام الواق�ع" •

. ، رابطة العالم اإلس�المياد و التمویلالتأمین التعاوني، الھیئة اإلسالمیة العالمیة لالقتص
 .منشورة في مجلد المؤتمر. ھـ١٤٣٠محرم  ٢٥ – ٢٣فندق األنتركونتننتال الریاض 

أبعاده و آفاقھ : مؤتمر التأمین التعاوني( إلى بحث علمي مقدم .التأمین التعاونيمفھوم  •
مة المؤتمر منظ –مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي  ،)و موقف الشریعة اإلسالمیة منھا

و المقام بالتعاون مع كلٍ من المنظمة اإلسالمیة للتربیة و العلوم و الثقافة ،اإلسالمي 
و المعھد اإلسالمي للبحوث و التدریب التابع لمجموعة البنك اإلسالمي ) اإلیسیسكو(

ربیع  ٢٨ – ٢٦األردن  –عمان  ، فيللتنمیة بجدة و كلیة الشریعة بالجامعة األردنیة
 .م٢٠١٠ابریل  ١٣ – ١١ھـ الموافق ١٤٣١ثاني 

في ) ساعة حوار( المباشرالبث  لقاء مع برنامج .وصفة بال تشخیص التأمین الصحي •
 .ھـ٩/٤/١٤٣٠، الفضائیة قناة المجد

وزارة الشئون االجتماعیة، وكالة   ،عرض تجارب عن التأمین الصحي: حلقة نقاش •
دة، مركز األمیر سلمان االجتماعي الوزارة لشؤون الضمان االجتماعي، البرامج المسان

 .م٨/٦/٢٠١٠ھـ الموافق ٢٥/٦/١٤٣١بالریاض، الثالثاء 
   لم��ؤتمر وزارة  ورق��ة مقدم��ة. الب��دائل واالختی��ارات المتاح��ة لتموی��ل الخ��دمات الص��حیة   •

جم�ادى / ٧-٦الری�اض ، )مستقبل التأمین الصحي في المملك�ة العربی�ة الس�عودیة(الصحة 
able Options and Alternatives for Financing Health Avail. ھ�ـ١٤٣٢األول 

The Future of Health Insurance in (Ministry of Health conference  ,Services
the Kingdom of Saudi Arabia).  Riyadh 10-11 April 2011.                                 



، "و رؤی���ة جدی���دة لالقتص���اد اإلس���الميالغربی���ون  الرأس���مالیة و االنھی���ار االقتص���ادي" •
/ ذو الحج��ة/ ٢٥االثن��ین  ،)تواص��ل(الثق��افي بكلی��ة اآلداب برن��امج المحاض��رة عام��ة م��ع 

 .جامعة الملك سعود .ھـ١٤٣٢
عش��ر  الح��اديالس��نوي ف��ي اللق��اء "  مقوم��ات و نت��ائج العم��ل المؤسس��ي"  ن��دوة م��دیر •

ل المؤسس��ي ف��ي الجھ��ات أفض��ل ممارس��ات العم��"للجھ��ات الخیری��ة بالمنطق��ة الش��رقیة 
ھـ  ٢٢/٤/١٤٣٣-٢٠، الدمام، الشیراتونجمعیة البر بالمنطقة الشرقیة، فندق " الخیریة

 .م١٥/٣/٢٠١٢-١٣الموافق 
 

مقاالت و مشاركات في المجالت و الصحف الیومی�ة من  متعددةإضافة إلى أنشطة أخرى  •
 ......و حضور العدید من المؤتمرات و اللقاءات العلمیة


