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 المشاركأستاذ المالية العامة والحوكمة 

 كلية إدارة االعمال -قسم اإلدارة العامة 

 جامعة الملك سعود

 المملكة العربية السعودية  -الرياض

 bassam1003@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

  

 األكاديميةالمؤهالت 

، من جامعة فلوريدا أتالنتيك، بوكا مةكوالحوالمالية العامة  في اإلدارة العامة، مع التركيز على هدكتورا •

 .2012 ديسمبرراتون، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية، 

 .2004 سبتمبرماجستير في اإلدارة العامة من جامعة أكرون، أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية،  •

 .1998جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، يونيو  من إدارة األعمالبكالوريوس في  •

 الوظائف المهنية

 ،جامعة الملك سعود، كلية إدارة االعمال -قسم اإلدارة العامة ، المشارك أستاذ الحوكمة والمالية العامة •

 .المملكة العربية السعودية

المشارك، معهد اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية،  أستاذ الحوكمة والمالية العامة •

 هـ.1439-هـ1438

هـ 1437 المملكة العربية السعودية؛ ،معهد اإلدارة العامة ،والجودة للتطوير العام المدير نائب •

 .هـ1438

 .هـ1437- هـ1435 المملكة العربية السعودية؛ ،معهد اإلدارة العامةمدير إدارة البرامج الخاصة،  •

 - هـ1434 المملكة العربية السعودية؛ ،، معهد اإلدارة العامةالمساعد حوكمةالوعامة المالية ال أستاذ •

 هـ.1438

 -هـ 1424 المملكة العربية السعودية؛ ،معهد اإلدارة العامة ،البرامج المالية )محاضر(، إدارة مدرب •

 .هـ1434

المملكة العربية  ،شركة أمجاد السعودية ،(IBDوتطوير األعمال ) ستثماراالدارة إمحلل مالي في  •

 .هـ1427 السعودية؛

 .هـ1424 -هـ 1419المملكة العربية السعودية؛  ،معهد اإلدارة العامةمساعد مدرب )معيد(،  •
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 االستشارية الوظائف

 هـ.1439مستشار منتدى الرياض االقتصادي والمشرف على امانة المنتدى؛  •

 هـ.1439؛ في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والبحوث القانونيةمستشار مركز الدراسات  •

 عضوية جمعيات ولجان

برنامج الدكتوراه في فلسفة اإلدارة العامة، قسم اإلدارة العامة، كلية إدارة رئيس لجنة الدكتوراه،  •

 الى الوقت الحاضر. -هـ 1439االعمال؛ 

 عضو في العديد من اللجان االستشارية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. •

 هـ.1439معهد اإلدارة العامة، من  ،عضو المجلس العلمي •

 .هـ1439 المملكة العربية السعودية؛ ،معهد اإلدارة العامةعضو اللجنة العلمية، المجلس العلمي،  •

هـ 1437بروكسل )بلجيكا(، من  (،IASIAاالتحاد الدولي لمدارس معاهد اإلدارة ) سعضو مجل •

 .م(2018هـ )1439 –م( 2016)

ـ )1437، بروكسل )بلجيكا(، من (IIASمجلس إدارة المعهد الدولي للعلوم اإلدارية ) عضو • م( 2016ه

 .م(2018هـ )1439 –

هـ 1439 –م( 2016هـ )1437عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(، من  •

 .م(2018)

هـ 1437 المملكة العربية السعودية؛ ،معهد اإلدارة العامةرئيس اللجنة الدائمة للتدريب واالبتعاث،  •

 هـ.1438

 -هـ 1436 المملكة العربية السعودية؛ ،معهد اإلدارة العامةعضو مجلس قطاع االقتصاد والميزانية،  •

 .هـ1439

المملكة العربية  ،معهد اإلدارة العامةدربين )المعيدين(، مرئيس اللجنة الدائمة الستقطاب مساعدي ال •

 هـ.1438 - هـ1437 السعودية؛

 هـ.1438 -هـ 1437 المملكة العربية السعودية؛ ،معهد اإلدارة العامةرئيس فريق التطوير واالبتكار،  •

الرؤية  /2020الوطني للتدريب )أحد مبادرات برنامج التحول الوطني  اإلطار فريق مبادرة رئيس •

 هـ.1438 -هـ 1437 المملكة العربية السعودية؛ ،معهد اإلدارة العامة(، 2030

رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "التنمية اإلدارية في ظل التحديات االقتصادية"، المنعقد بمعهد اإلدارة  •

 م.24/11/2016-22هـ الموافق 24/2/1438-22العامة في الفترة من 
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عضو هيئة تحرير مجلة االدارة العامة )مجلة علمية محكمة( الصادرة من معهد االدارة العامة،  •

 هـ.1438 - هـ1437

 هـ.1436 - هـ1434عضو لجنة البحوث، معهد اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية  •

 هـ.1435عضو فريق إعداد الخطة االستراتيجية لمعهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية  •

 ة للعديد من المؤتمرات.يفي العديد من اللجان العلمورئيس  عضو •

 .جمعية االقتصاد السعوديةعضو  •

 .عضو جمعية اإلدارة السعودية •

 نتاج العلمياإل

 كتب وفصول

للنشر  الفجر. دار إدارة المالية العامة: حوكمة وتخطيط ماليهـ(. 1440البسام، بسام عبدهللا. ) •

 ، القاهرة، مصر.والتوزيع

مركز البحوث، معهد االدارة العامة، . الحوكمة في القطاع العامهـ(. 1438. )البسام، بسام عبد هللا •

 .الرياض

• Albassam, B. A. (2013). Governance and Economic Growth during Times of 

Crisis: The Influence of the Global Economic Crisis on the Relationship Between 

Governance and Economic Growth. LAP LAMBERT Academic Publishing, 

Saarbrücken, Germany. 

• Albassam, B. A. (2011). Budgetary System in Saudi Arabia; Reform Needed. In 

Menifield, C. E. (Eds.), Comparative Public Budgeting: A Global Perspective 

(pp. 257-274). Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers. 

 مقاالت علمية محكمة

 في المدنية الخدمة موظفي لدى الوظائف هـ(. تعدد1437البسام، بسام عبد هللا وإسماعيل، محمد. ) •

 (،2) 56، مجلة اإلدارة العامة. واالقتصادية االجتماعية واآلثار األسباب: السعودية العربية المملكة

231-274. 
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 حالة السعودية العربية المملكة-االقتصادي والنمو الرشيدة الحوكمة .(2014. )عبد هللاالبسام، بسام  •

 .23-3(، 1) 11، واإلنسانية االجتماعية للدراسات األكاديمية دراسية.

• Albassam, B. A. (2018). Institutionalism and Public Financial Management. 

Clute International Academic Conference on Business, Orlando held from 

1/2/2018 through 1/6/2018.   

• Albassam, B. A. (2015). The Influence of Budget Transparency on Quality of 

Governance. International Journal On Governmental Financial Management 

(IJGFM), 15 (2), pp. 89-109. 

• Albassam, B. A. (2015). Economic Diversification in Saudi Arabia: Myth or 

Reality? Resources Policy, 44, June, pp. 112-117. 

• Albassam, B. A. (2015). Does Saudi Arabian Economy benefited from Foreign 

Investment? Benchmarking: An International Journal, 22 (7), 1214-1228. 

• Albassam, B. A. (2014). Foreign Direct Investments, Economic Growth, and 

Employment A Global Prospective. The Journal of Social, Political and 

Economic Studies, 39 (2), pp. 269–289. 

• Albassam, B. A. (2013). The Relationship between Governance and Economic 

Growth During Times of Crisis. European Journal of Sustainable Development, 

2 (2), pp. 1-18. 

• Albassam, B. A. (2012). The Influence of the Global Economic Crisis on the 

Relationship between Governance and Economic Growth. Retrieved from 

ProQuest LLC (UMI Number 3571408). 

• Albassam, B. A. (2012). Money Talks: The Influence of Economic Crisis on 

Global Governance. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3 (2), pp. 117-

127. 

• Albassam, B. A. (2012). The New Role of the Nonprofit Sector. Mediterranean 

Journal of Social Sciences, 3 (1), pp. 77-88. 
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• Albassam, B. A. (2011). Different Rules for the Same Financial Game. Public 

Administration Review, 71 (4), pp. 650-651. 

• Albassam, B. A. (2011). Political Reform in Saudi Arabia: Necessity or Luxury? 

Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, 35 (3), pp. 1-17. 

• Albassam, B. A. (2011). State and Local Government Fiscal Crises: Causes and 

Solutions. The Business Review, Cambridge, 17 (1), pp. 24-30. 

 وبحوث دراسات

 العربية المملكة في العامة الميزانية أنظمة وفاعلية كفاءة مدى (.هـ1439. )البسام، بسام عبد هللا •

 .الرياض، المملكة العربية السعوديةمعهد االدارة العامة، -مركز البحوث .تطويرها وسبل السعودية

 ومدى الخيريـة الجمعيـات في المالي والضبط الرقابـة أساليب(. هـ1436. )البسام، بسام عبد هللا •

 ، وزارة الشئون االجتماعية، دراسة محكمة غير منشورة.السعودية العربية المملكة في فاعليتها

 في مؤتمرات وندوات علمية ولقاءات اعالميةمشاركات 

. ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملةالحوكمة في القطاع العام متحدث رئيسي في مؤتمر  •

 هـ، رابط المؤتمر1439مؤتمر الكتروني 

https://netways-2.wistia.com/medias/cjhscd4ubh?wtime=0s 

األبحاث  مؤتمرفي  السعودية من االستثمار األجنبي؟" هل استفادةبورقة عمل بعنوان " مشاركة •

ميامي، م، 14/12/2014-11المنعقد في الفترة  ،والتسويق واألعمال العالمياالقتصادية والمالية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 حالة السعودية العربية المملكة-االقتصادي والنمو الرشيدة الحوكمةبورقة عمل بعنوان " مشاركة •

 – العربية الدول في العامة واإلدارة الحوكمة عشر )حالة الثالث العام السنوي المؤتمر في "دراسية

 المملكة – عمان، 11/12/2013-9 المنعقد في الفترة من، جديدة( ومتطلبات تحديات أم خيارات

 الهاشمية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. األردنية

 األسباب: األمريكية والواليات المدن في االقتصادية األزمة بعنوانمشاركة بورقة عمل بعنوان " •

م، 6/20111/-6-3المنعقد في الفترة  ،والمحاسبية الماليةوة يبحوث اإلدارالمؤتمر في  "والحلول

 هونولولو، هاواي، الواليات المتحدة األمريكية.
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، باإلضافة الى الكتابة في المشاركة في العديد من اللقاءات اإلعالمية على المستوى المحلي واإلقليمي •

 .والمجالت الدوريةالصحف 

 يةالتدريبالدورات 

سان  ،اإلدارة االمريكي معهد أيام، خمسة مدتها دورة عمل خمسة أيام في إدارة االعمال" ورشة" •

 .2014 اغسطس 17-11 ،الواليات المتحدة االمريكية ،فرانسيسكو

، دبي، اإلمارات العربية ميريكاإلدارة االستراتيجية في القطاع الحكومي. دورة مدتها خمسة أيام، معهد  •

 .2014فبراير  20-16المتحدة، 

. "معرفته إداري كل على بيج ما- والتطبيق االستراتيجية بين-واألعمال دارةاإل نجاح" ندوة •

 ، الرياض، المملكة العربية السعودية.والتطوير للتدريب أسبار أكاديميةهـ(. 12/7/1434)

لرياض، المملكة العربية خمسة أيام في معهد اإلدارة العامة، اتعزيز مهارات التشاور. دورة مدتها  •

 .2007أغسطس  21-17، السعودية

قيادة على أعلى مستوى. دورة مدتها يوم واحد في معهد اإلدارة العامة بالتعاون مع معهد إدارة التدريب  •

 .2006نوفمبر  25 ،األمريكيةوالتطوير، واشنطن، الواليات المتحدة 

 واألكاديمية العلمية الخبرات

لعلوم اإلدارية والسياسية تحكيم مقاالت علمية لعدد من المجالت العلمية المحكمة الدولية في مجاالت ا •

 The WorldوInternational Political Science Review (IPSR) واالقتصادية مثل 

Economy. 

في موضوعات المالية العامة  حكومية وغير حكومية لجهات الماليةاإلدارية و االستشارات من عدد تقديم •

 والتخطيط االستراتيجي.الحوكمة 

التعليمية عدد من المؤسسات  في دراسات عليا ومرحلة الدبلوم المواد الدراسية في برامجتقديم العديد من  •

 في موضوعات المالية العامة الحوكمة. ،والتدريبية

والقطاع غير  والخاص القطاع الحكوميموظفي ل يةتدريبالدورات الو البرامج عدد منوتنفيذ تصميم  •

 .الحوكمةفي موضوعات المالية العامة  الربحي
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 الجوائز والمنح الدراسية

هـ، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية 1436هـ، جائزة التميز ألفضل باحث لعام 1436شعبان  •

 السعودية.

ة والمالية والمحاسبية، هونولولو، يبحوث اإلدارال: جائزة أفضل متحدث في مؤتمر 2011يونيو  •

 .األمريكيةهاواي، الواليات المتحدة 

 Pi Alpha Honor Society) األكاديمي: عضوية الشرف في جمعية بي ألفا للتفوق 2010أبريل  •

membership)  اإلمن الرابطة الوطنية لكليات( دارة العامةNASPAA.) 

، كأتالنتيفي جامعة فلوريدا  دارة العامةفي اإل الدكتوراه دراسة: منحة دراسية ل2008أغسطس  •

 من معهد اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية. الواليات المتحدة األمريكية،

في جامعة أكرون )الواليات  دارة العامةفي اإلالماجستير  دراسة: منحة دراسية ل2000أغسطس  •

 معهد اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية. من (،المتحدة األمريكية


