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املؤهالت األكاديمية

دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة
جامعة والية نيويورك في البني عام
1414هـ
تخصص سلوك تنظيمي وإدارة
موارد بشرية
---------------------------------------------

ماجستير في اإلدارة العامة
جامعة والية نيويورك في البني عام
1410هـ
تخصص إدارة موارد البشرية وإدارة

عامة تنفيذية.
---------------------------------------------

بكالوريوس في اإلدارة العامة
جامعة امللك سعود عام 1406هـ
---------------------------------------------

ثانوية عامة ـ ثانوية تبوك عام
1402هـ

الخبرة العملية
أوال :التدرج األكاديمي:
• أستاذ السلوك التنظيمي واملوارد البشرية من صفر 1425هـ.
• أستاذ مشارك بقسم اإلدارة العامة من عام 1419هـ إلى عام 1425هـ.
• أستاذ مساعد بقسم اإلدارة العامة من عام 1414هـ إلى عام 1419هـ.
• مبتعث لتحضير درجتي املاجستير والدكتوراه من عام 1407هـ إلى عام 1414هـ.
• معيد بقسم اإلدارة العامة من عام 1406هـ إلى عام 1407هـ.
ثانيا :الخبرة األكاديمية:
• مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية من رجب 1440هـ وحتى تاريخه.
• وكيل جامعة امللك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس املجلس العلمي ،وأمين
مجلس الجامعة من محرم 1434هـ وحتى رجب عام 1440هـ.
• عميد كلية إدارة األعمال بجامعة امللك سعود من شوال 1429هـ إلى شوال 1433هـ.
• عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين بجامعة امللك سعود من شوال 1427هـ إلى
شوال 1429هـ.
• املشرف على اإلدارة العامة لشؤون هيئة التدريس واملوظفين بجامعة امللك سعود من شوال
1426هـ إلى شوال 1427هـ.
• رئيس قسم اإلدارة العامة بجامعة امللك سعود من شعبان عام 1424هـ إلى ذو الحجة عام 1426هـ.
• منسق برنامج املاجستير في اإلدارة العامة بجامعة امللك سعود من عام 1419هـ إلى عام 1420هـ.
• منسق برنامج ماجستير إدارة الصحة واملستشفيات في اإلدارة الصحية بجامعة امللك سعود
من عام 1419هـ إلى عام 1420هـ.

العمل االستشاري
ً
عملت مستشارا غيرمتفرغ في عدد من األجهزة الحكومية على النحو التالي:
ً
• وزارة التعليم العالي سابقا.
• وزارة التعليم.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• وزارة الصحة.
• وزارة العدل.
• وزارة الخدمة املدنية.
• مدينة امللك فهد الطبية.

عضوية املجالس
شاركت في عضوية املجالس التالية:
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• عضو مجلس أمناء جامعة دار العلوم.
• عضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا بجده.
• عضو مجلس أمناء كليات الشرق العربي.
• عضو مجلس جامعة امللك سعود من عام 1427هـ وحتى عام 1440هـ.
• عضو مجلس كلية إدارة األعمال بجامعة امللك سعود من عام 1429هـ إلى شوال 1433هـ.

عضوية املجالس
• عضو مجلس قسم اإلدارة العامة بجامعة امللك سعود من عام 1414هـ وحتى عام 1440هـ.
• عضو مركز الترجمة والتعريب بجامعة امللك سعود من عام 1423هـ إلى 1427هـ.
• عضو مجلس كلية العلوم اإلدارية بجامعة امللك سعود من عام 1424هـ إلى 1426هـ.

عضوية اللجان
• عضو اللجنة الدائمة ملعادلة الشهادات بوزارة التعليم.
• عضو لجنة املؤسسات التعليمية االجنبية بوزارة التعليم.
• عضو اللجنة العليا في وزارة العدل ملشروع امللك عبدهللا لتطوير مرفق القضاء.
• إضافة إلى عضوية عدد كبير من اللجان الدائمة بجامعة امللك سعود حسب املنصب
الوظيفي كالتعيين ،والبحث العلمي ،والتدريب واالبتعاث ،والدراسات العليا.

البحوث األكاديمية والدراسات التطبيقية
أوال :البحوث األكاديمية:
 .1نحو نموذج متكامل للعوامل املؤثرة والنتائج املترتبة على الدوافع الذاتية للموظف .مجلة كلية
العلوم اإلدارية ـ جامعة امللك سعود ،املجلد العاشر ،العدد (1418 )2هـ.
 .2الفعالية التنظيمية في األجهزة الحكومية في اململكة العربية السعودية من منظور مدخل القيم
املتنافسة .مركز البحوث ـ كلية العلوم اإلدارية1418 ،هـ.
 .3مقاومة املوظفين للتغيير في األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية :أسبابها وسبل
عالجها ،مجلة معهد اإلدارة العامة ،رجب 1418هـ.
 .4استراتيجيات الحد من مقاومة املوظفين للتغيير في األجهزة الحكومية :دراسة ميدانية
استطالعية ،مجلة االقتصاد واإلدارة ـ جامعة امللك عبدالعزيز (.)1999
 ، Nurses’ strategies for coping with job-related stress .5املجلة الطبية السعودية ،املجلد
 ،19العدد 1998 ، 4م.
 ، job satisfaction and organizational commitment for nurses .6املجلة الطبية
السعودية ،املجلد  ، 21العدد 2000 ، 6 ،م.
 .7القيادة التحويلية في املؤسسات العامة :دراسة استطالعية .مركز البحوث بكلية العلوم
اإلدارية2001 ،م.
 .8السلوك القيادي التحويلي وسلوك املواطنة التنظيمية في األجهزة الحكومية السعودية ،املجلة
العربية للعلوم اإلدارية ،مجلد  ،9عدد 2002 ،1م.
 .9سلوك املواطنة التنظيمية في املستشفيات الحكومية :دراسة استطالعية آلراء املديرين ،مجلة
االقتصاد واإلدارة ـ جامعة امللك عبدالعزيز  ،مجلد  ، 16عدد 2002 ، 2م.
 .10آثار خفض عدد سنوات الخدمة الالزمة للحصول على التقاعد في نظام الخدمة املدنية
السعودي ،املجلة العربية للعلوم اإلدارية ،مجلد  ، 10عدد 2003 ، 1م.
 .11محددات وآثار سلوك املواطنة التنظيمية في املنظمات ،مجلة االقتصاد واإلدارة ـ جامعة امللك
عبدالعزيز.
 ، Sources of job stress for nurses in public hospitals .12املجلة الطبية السعودية ،مجلد
 ،24عدد 2003 ، 10م.
 .13مهارات املديرين اإلدارية في األجهزة الحكومية بين املمارسة والتمكن :دراسة ميدانية ،مجلة
العلوم اإلدارية ،جامعة امللك سعود.
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البحوث األكاديمية والدراسات التطبيقية
 .14إعادة هندسة نظم العمل في القطاع الحكومي ،مركز البحوث بكلية العلوم اإلدارية1424 ،هـ.
 .15فاعلية إدارة االجتماعات بمجالس األقسام األكاديمية بجامعة امللك سعود ،مركز البحوث
بكلية العلوم اإلدارية1426 ،هـ.
 .16عزوف الشباب السعودي عن العمل في مهنة التمريض في ظل تنامي معدالت البطالة في
املجتمع ،عمادة البحث العلمي1428 ،هـ.
 .17اتجاهات املسؤولين نحو خصخصة مستشفيات وزارة الصحة ،مجلة العلوم اإلدارية،
1433هـ.
 .18دور أجهزة الرقابة في رفع كفاءة اداء االجهزة الحكومية ،مجلة العلوم اإلدارية1434 ،هـ..
ثانيا :الكتب :
• منهج البحث في العلوم السلوكية مع تطبيقات على الـ  SPSSـ 1431هـ (الطبعة الثالثة).
دراسات استشارية ملؤسسات حكومية وأهلية:
دراسات تم املشاركة في إعدادها وتنفيذها وتتضمن التالي:
 .1مراجعة دليل إجراءات إدارات شؤون املوظفين الذي تم إعداده من قبل وزارة الخدمة املدنية
(الديوان العام للخدمة املدنية سابقا) ممثال لجامعة امللك سعود.
 .2املشاركة ضمن فريق عمل من كلية العلوم اإلدارية بإعداد بحث ملجلس القوى العاملة بعنوان
"التكاليف املباشرة وغير املباشرة للعمالة الوافدة وآثارها على االقتصاد الوطني وإمكانية وضع
حد أدنى لألجور للعمالة املواطنة".
وو
 .3املشاركة ضمن فريق عمل من كلية العلوم اإلدارية زارة العمل والشؤون االجتماعية لبناء
استراتيجية تنفيذية متوسطة املدى لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص (ثالثة أجزاء).
 .4املشاركة ضمن فريق عمل من كلية العلوم اإلدارية في دراسة بعنوان" تنويع قاعدة االقتصاد
السعودي :رؤية مستقبلية" مقدمة إلى املجلس االقتصادي األعلى.
 .5املشاركة ضمن فريق عمل لدراسة "أسعار وتكاليف الخدمات العالجية في املنشآت األهلية
والحكومية" .دراسة مقدمة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض.
 .6املشاركة ضمن فريق عمل لدراسة "جدوى إنشاء شركة أو شركات استقدام بدال من مكاتب
االستقدام الحالية" .دراسة مقدمة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض.
 .7املشاركة في بناء استراتيجية شاملة وبعيدة املدى للتعليم الفني والتقني والتدريب املنهي مقدمة
ملجلس الشورى.
 .8مراجعة دراسة بعنوان "سياسات وإجراءات السعودة :دراسة تقييمية" مقدمة إلى الهيئة
العامة لالستثمار من إعداد مكتب الداغستاني للدراسات االقتصادية .كما تم إعداد ملخص
تنفيذي لهذه الدراسة وكذلك إعداد ورقة بعنوان" :السعودة واالستثمار األجنبي".
 .9اإلشراف على دراسة بعنوان" :واقع ومستقبل العمالة الوافدة في اململكة العربية السعودية"،
مكتب سجيني لالستشارات اإلدارية ،مقدمة إلى الغرفة التجارية الصناعية  -املنتدى
االقتصادي الثاني 1426هـ.
 .10املشاركة في إعداد دراسة عن "توطين القوى العاملة املواطنة في منطقة حائل" ،مكتب الجيل
لالستشارات1426 ،هـ.
 .11املشاركة في إعداد دراسة عن " رفع كفاءة أداء األجهزة الحكومية :متطلب أساس ي للتنمية"،
مكتب الجيل لالستشارات ،مقدمة إلى الغرفة التجارية الصناعية -املنتدى االقتصادي
الثالث1427 ،هـ.
 .12مراجع الستراتيجية العمل البلدي التي اعدتها الوزارة من قبل شركة  GTZاالملانية 1432هـ.
 .13عضو فريق اعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير الخدمات البلدية في القرى 1436 -1435هـ.
 .14املشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم العالي.
 .15رئيس مشروع الهيكلة التنظيمية ملدينة امللك فهد الطبية من عام 1427-1425هـ
 .16اإلشراف على املشروع التنظيمي للشؤون اإلدارية واملالية بوزارة الصحة من عام 1431هـ وحتى
1433هـ.
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 .17مراجعة الخطة االستراتيجية لجامعة امللك سعود املعد من قبل شركة ماكينزي.
 .18املشاركة في إعداد استراتيجية هيئة حقوق اإلنسان في اململكة1432 ،هـ.
 .19املشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية ألمانة منطقة الرياض1433 ،هـ.
 .20املشاركة في اعداد بحث عن قياس رضا القطاع الخاص عن مخرجات املؤسسة العامة
للتدريب التقني واملنهي ،مركز قياس واستطالع الرأي1433 ،هـ.
 .21عضو الفريق العلمي لهيكلة وزارة التربية والتعليم1435- 1434 ،هـ.
 .22مستشار وزارة الخدمة املدنية في املشاريع التطويرية للخدمة املدنية 1436 – 1435هـ.
 .23عضو الفريق العلمي ملشروع هيكلة وزارة التعليم ودمج وزارة التعليم العالي وزارة التربية
والتعليم من عام 1436هـ وحتى تاريخه.
 .24عضو الفريق العلمي ملراجعة مشروع تطوير الئحة املوارد البشرية بوزارة الخدمة املدنية
من عام 1439هـ وحتى عام 1440هـ.

اإلشراف على الرسائل العلمية
تم اإلشراف وعضوية أكثر من ستين رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال اإلدارة العامة في عدد
من الجامعات.

تحكيم األعمال العلمية
تم تحكيم ترقيات العديد من أعضاء هيئة التدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف
الجامعات في الوطن العربي .كما تم تحكيم العديد من البحوث األكاديمية لعدد من الدوريات
العلمية داخل وخارج اململكة.
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