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الدرجات العلمية

• دكتوراه إدارة األعمال – التخصص " حوكمة الشركات " رسالة بعنوان " دور االليات الخمس في الحوكمة لدعم التخطيط
االستراتيجي في معالجة مشكالت انفصال الملكية عن اإلدارة للشركات العائلية " دراسة تطبيقية علي الشركات العائلية في المملكة
العربية السعودية – كلية التجارة جامعة عين شمس جمهورية مصر العربية .
• ماجستير إدارة الجودة الشاملة – األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري –  2003تقدير امتياز.
•دبلومه دراسات عليا في "محاسبة مالية "–جامعة اإلسكندرية دفعة . 1994
• بكالوريوس تجارة – جامعة اإلسكندرية – شعبة محاسبة  -دفعة . 1992
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الوظائف األكاديمية

• رئيس قسم االدارة "كلية العلوم والتكنولوجيا – جدة  -المملكة العربية السعودية ”
• المدير األكاديمي لبرامج األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمملكة العربية السعودية.

•محاضر في االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
•محاضر غير متفرغ في المنظمة العربية للتنمية االدارية
• محاضر غير متفرغ في الجامعة العربية المفتوحة – جدة
• محاضر دورات تدريبية غير متفرغ لكال من ( مركز الدراسات العربية -المعهد العربي لالستشارات -مركز البحوث والتطوير
اإلداري – مركز البوابة األولي – معهد الثقة الفائزة ).
•مدير الخدمات التعليمية والتدريب – معهد الثقة الفائزة للتدريب
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النشاط البحثي
















• إجراء العديد من األبحاث التي تناولت الموضوعات التالية
التجارة االلكترونية ودورها في دعم وتطوير القطاع الخاص.
العقود المستقبلية والعقود اآلجلة
الحكومة االلكترونية في دول الخليج العربي
المفهوم الحديث للتسويق
االستثمار في األسهم السعودية والتحليل الفني واألساسي.
النظام العالمي الجديد وأثره علي إدارة الموارد البشرية في المملكة.
الحوكمة والشركات العائلية في الشرق األوسط.
التوازن النسبي بين التميز في اإلنتاج واألرباح
التدريب وأثره في تطوير الموارد البشرية
اتفاقية التجارة الدولية وأثرها علي القطاع المصرفي بالمملكة.
الجزاء اإلداري وتأثيره علي دافعيه الموارد البشرية.
السعودة في المملكة العربية السعودية
الجودة الشاملة في الشركة العربية لزيوت التشحيم (بترومين).
الموازنات التقديرية ودورها في التخطيط االستراتيجي.
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دورات عملية

• إعداد دورة تدريبية في التحليل الفني واألساسي لألسهم السعودية – فندق الحمراء بالرياض
• إعداد دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي – فندق راديسون ساس جدة
• إعداد دورة تدريبية في التقييم المالي للمشروعات االستثمارية – هيلتون
• إعداد دورة تدريبية في تطوير المهام اإلدارية – معهد الدراسات العربية
• إعداد دورة في ثالثية التخطيط المالي للمشروعات القائمة – جدة ويستون
• مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني المملكة العربية السعودية
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اإلستشارات

• مستشار غير متفرغ لمركز  ITCللتدريب والتطوير اإلداري .
• تقديم العديد من االستشارات االدارية والمالية لبعض الشركات الخاصة .
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التدريس

• القيام بتدريس عدد من المناهج في إدارة األعمال علي المستوى الجامعي و الدراسات العليا في كلية العلوم والتكنولوجيا – الجامعة
العربية المفتوحة –كلية ادارة األعمال  -األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري . -
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عضوية المؤتمرات والندوات العلمية

• عضو في الجمعية األمريكية للتسويق داالس  -الواليات المتحدة األمريكية .
• عضو لجنة بمؤتمر التطوير اإلداري  ،مركز خدمة المجتمع .جامعة االسكندرية
• عضو الجمعية السعودية لالدارة .
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مؤتمرات وندوات علمية:

• ملتقي " التخطيط االستراتيجي في ظل ظروف عدم التأكد " – جامعة االسكندرية  -يوليه 2005
• مؤتمر الحكومة االلكترونية بين النظرية والتطبيق "المنظمة العربية للتنمية االدارية " مارس 2007
• المؤتمر الثاني في "حوكمة الشركات العائلية "األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – االسكندرية أغسطس 2008
• مؤتمر "معوقات التخطيط االستراتيجي في دول العالم الثالث "البنك االسالمي  -جدة يناير 2009
• ملتقي الموارد البشرية والتوظيف في الغرفة التجارية والصناعبة في ابها 2010
• ورشة عمل "استخدام بحوث العمليات في حل المشكالت االدارية " كلية العلوم والتكنولوجيا " اكتوبر 2010
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شكراً لكم

