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 متزوج : الحالة االجتماعية
 

 . كلية إدارة األعمال –العامة  اإلدارةقسم رئيس   :  الوظيفة الحالية
 

آليلللات الحكلللم    التخصللليص السياسلللة العاملللة  وصللليا ة تحليلللل  :    االهتمامات
  الملوارد البشلريةوتلدريب تنميلة المحلية  العامة  اإلدارة واإلدارة 

 التطوير اإلداري.  الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 

  :ثانياً: المؤهالت العلمية
 

 م.1999في فبراير   دكتوراه -1

  .األمريكيةالواليات المتحدة  –يا فيرجين –فايرفاكس  –جامعة جورج ميسون 

 . (Public Policy) سياسة عامة :   التخصص العام 

. (Governance and Public Administration)الحكم واإلدارة العامة آليات:      التخصص الدقيق 

 حالة التخصيص في –: الخيارات السياسية للدول النامية        عنوان الرسالة 

 المملكة العربية السعودية.                         

   “Policy Choices in Developing Countries: The Case  

     of Privatization in Saudi Arabia” 
 
 م.1992ماجستير في عام  -2

 الواليات المتحدة األمريكية. –واشنطون دي سي  –الجامعة األمريكية 

 .(Public Administration) : إدارة عامة التخصص العام

 . (Human Resources Development ): تنمية الموارد البشرية التخصص الدقيق

 م.1986ريوس في عام وبكال -3
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 : إدارة عامةالتخصص

 الرياض. –كلية العلوم اإلدارية  –جامعة الملك سعود 
 

 ثالثاً: الروابط العلمية:
 .(MESA)عضو جمعية دراسات الشرق األوسط  -

 السعودية. عضو جمعية اإلدارة -
 

 رابعاً: الخبرة التدريسية:
القيام بتدريس مجموعة من المواد الدراسية كعضو هيئة تدريس في قسم اإلدارة العامة ويمكن  -1

 -اإلشارة إلى بعض منها:
 

 مبادئ اإلدارة العامة.  -

 مواضيع مختارة في اإلدارة باللغة اإلنجليزية.  -

 اتخاذ القرارات اإلدارية.  -

 إدارة التنمية.  -

 صنع القرارات وتحليل السياسات لمستوى الماجستير.  -

 القيام باإلشراف والمساعدة في اإلشراف على بعض رسائل الماجستير بقسم اإلدارة العامة. -2
 

 

 خامساً: األعمال اإلدارية:
 

 جامعة الملك سعود. -كلية إدارة األعمال–رئيس قسم اإلدارة  -1

 مقرر لجنة الجداول الدراسية . -2

 ير المناهج والمقررات الدراسية بالقسم.عضو لجنة تطو -3

 عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمبتعثين . -4

 . إدارة األعمالعضو لجنة شؤون الطالب في كلية  -5

 عضو لجنة الشؤون الطالبية بقسم اإلدارة . -6

 صيا ة إستراتيجية جامعة الملك سعود.عضو لجنة  -7

 
 

 سادساً: االستشارات :
 

هللـ حتللى 9/11/1421كمستشللار  يللر متفللرا لللدى المجلللس االقتصللادي األعلللى مللن العمللل  -1

 هـ حيث تم:9/11/1423

 ملكة العربية السعودية.مإستراتيجية التخصيص لل ةفي صيا  العمل- ا

  عللى سلبيل    المثلال  من المواضليع ذات العالقلة بالخلدمات العاملة ةالعمل على مجموع-ب

 .ملف المياه والصرف الصحي

لقيام بعمل دراسة عن االقتصاد السعودي وتقلديمها للمجللس االقتصلادي األعللى فلي نلدوة ا-ج

 م.2002هـ/ أكتوبر 1423الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي في شعبان 

مستشللار فللي الهيئللة العامللة لالسللتثمار العمللل علللى صلليا ة إسللتراتيجية االسللتثمار األجنبللي  -4

 هـ.1424

 بجامعة لإلدارة المحلية  األمير سلمان مركزو عضو الهيئة التأسيسية في  مستشار -5

 .األمير سلطان 



 هـ.1426تأهيل وتدريب موظفي بنك البالد  -6

تخصيص رئيس فريق التخصيص في وزارة الشؤون البلدية والقروية للعمل على إستراتيجية  -7

 .6/1429 - هـ 6/1426البلدية  واألنشطة الخدمات

   شللار سللمو مسللاعد رئلليس هيئللة تطللوير منطقللة حائللل لتطللوير وصلليا ة اسللتراتيجية تنميللة مست-8

 .هـ 1429 -هـ 1426منطقة حائل 

 هـ . 1427العمل على مراجعة استراتيجية الغذاء لدي هيئة الدواء والغذاء  -9 

          الشللئون لللوزارة الخللدمات االجتماعيللة تخصلليص  إسللتراتيجية وتحكلليم العمللل علللى مراجعللة  -10       

  هـ . 1428االجتماعية 

 .هـ1429 لصيا ة إستراتيجية جامعة الملك سعودالعمل على صيا ة وثيقة طلب العروض  -11      

 اإلشراف عللى صليا ة إسلتراتيجية وهيكللة وكاللة اللوزارة لشلئون المسلتهلك بلوزارة التجلارة -12      

 .هـ 1429

 .هـ 1430ة الداخلية  وكالة الوزارة لشئون المناطق مستشار  ير متفرا بوزار -13      
 

   سابعاً: الخبرة التدريبية:
 

نلوفمبر  –م 1994العمل لدى الملحقية العسكرية السعودية بواشنطن خالل الفترة ملن أكتلوبر  -1

م كباحللث. كللان العمللل يتطلللب المتابعللة وكتابللة التقللارير وترجمللة المواضلليع المتعلقللة 1995

 السعودية والشرق األوسط. بالمملكة العربية

م في إدارة تطوير القطاع الخاص قسلم 1998العمل كباحث متفرا لدى البنك الدولي في عام  -2

. وقد شاركت في إعداد خطة لقاعدة بيانات لتبيان مشاركة القطاع الخاص تخصيصخدمات ال

ت التلي في قطاعات الخطوط الجوية   المطارات والمالحة الجوية وكذلك توصيف االستشارا

 .تخصيصتم تقديمها للحكومات التي تقوم بال

 

م ملن قبلل البنلك اللدولي فلي الريلاض حلول الحكمانيلة 2004دورة عقدت بشلهر ابريلل  إنهاء -3

(Governance:وتشمل خمس محاور كالتالي ) 

مشللاكل تطبيللق السياسللات الحكوميللة: حمللن المسلل  عبللر الحللدود إلللى التشللخيص الللداخلي  -

 للدولةح.

 دة هيكلة الخدمة المدنية في الدول النامية.مشاكل إعا -

 داء أم دواء.إدارة األداء في القطاع العام :  -

 .المساعدات الدوليةمحاربة الفساد في  -

 لية اإلصالح.مالسياسات والتحديات للمشاركة ودفع ع -

 

 

 ثامناً: المقاالت المنشورة:



 
 نحو نموذج أمثل للتخصيص   جريدة الرياض. -1

تخلص الدولة ملن احتكاراتهلا   موضلوع الغلالف علن التخصليص   هل آن األوان كي ت -2

 .هـ1420 مجلة المجلة

 . حهـح تصور مستقبلي1440إعداد دراسة عن حاالقتصاد السعودي حتى  -3

 

 المؤتمرات والندوات:
 

م كعضلو 2000نلوفمبر  19 – 17المشاركة في منتدى الطاقة الدولي المنعقد فلي الريلاض  -

 شاركة.مرافق لرؤساء للوفود الم

هللـ/ أكتللوبر 1423المشللاركة فللي نللدوة الرؤيللة المسللتقبلية لالقتصللاد السللعودي فللي شللعبان  -

 م.2002

 

 تحت األعداد: أعمال

 العوائق المؤسسية لالستثمار المحلي واألجنبي. -

 ح. السياسة العامة كتاب ح أصول -

 .العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات في القطاع العام -

 مجتمع في الدول النامية.إدارة شؤون الدولة وال -


