
 

السيرة الذاتية                                    

 األستاذ الدكتور / أحمد بن حامد نقادي                            

 

                               

 

                                                                          أحمد بن حامد بن أحمد نقادي : االســـــم

 دكتوراه في االقتصاد : المــــؤهل

 نظريات وسياسات نقدية : التخصص

 dalnagadi@yahoo.com:  البريد اإللكتروني

  :عنوان رسالة الدكتوراه

”An Empirical Study “Demand For Money In Saudi Arabia   

  :بيانات التعليم

  .م1971مدرسة الشاطئ الثانوية بجدة  –الثانوية  -

  .م1976يونيو  –بكالوريوس )اقتصاد( جامعة الملك عبدالعزيز بجدة  -

  .م1980أغسطس  –جامعة كاليفورنيا سان دياجو  –ماجستير )اقتصاد( تنمية اقتصادية  -

  .م1983أغسطس  –ماجستير )اقتصاد( جامعة كلير مونت للدراسات العليا بالواليات المتحدة  -

 جامعة كلير مونت للدراسات العليا بالواليات المتحدة  –دية دكتوراه )اقتصاد( نظريات وسياسات نق -

  .م1985يناير           

 

  :لخبرات العمليةا

 العضو المنتدب التنفيذي لشركة وادي جدة. (حتى االن -2016) -   

  .وكيل جامعة الملك عبدالعزيز لألعمال واإلبداع المعرفي (2016 - 2009) -   



 .تكليف بالعمل في بعض وكاالت الجامعة إضافة إلى عمله 2008)-  (2009-

  .وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للفروع 2007)- (2009-

  .جامعة الملك عبدالعزيز –عميد كلية االقتصاد واإلدارة  2004)-(2007 -

  .الشركة اإلعالمية العربية –مدير المشاريع  1998)- (2001-

  .مدير عام القنوات الجامعية براديو وتلفزيون العرب 1996)- (1998-

  .شركة دله لالتصاالت –المشرف العام  1994)- (1996-

  .مستشار )غير متفرغ ( شركة دله لإلنتاج اإلعالمي 1993)- (1994-

  . جامعة الملك عبدالعزيز –رئيس قسم االقتصاد  1988)- (1994-

 

  :الدورات التدريبية

 م10/7/2010 – 8مدينة لوزان بسويسرا   Development Sustainable Peopleدورة - 

 مدينة لوزان بسويسرا  Improving Business Performance Lausanneدورة - 

 .م7/2010/ 7 –5    

بريطانيا  -اإلدارة اإلستراتيجية وقياس مؤشرات األداء في المؤسسات الحكومية جامعة يورك  -

  .م2009

  .م2004مصر  –تصميم التدريس للتعليم اإللكتروني جامعة أسيوط  -

The Broadcasting Management Symposium  سبتمبر  18 -12القاهرة للفترة

  .م1998

أفيزانو )إيطاليا(   Business as unusual– برامج التطوير اإلداري لمجموعة دلة البركة -

 .م1998أكتوبر  26 – 24للفترة 

  .م1996دورة دراسية حول اإلنترنت  -

البنك اإلسالمي  –المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  –تدريس العلوم الشرعية لخبراء االقتصاد  -

  .م6/5/1993 – 17/4للتنمية بجدة للفترة 

جامعة الملك عبدالعزيز  –مركز تطوير التعليم الجامعي  –القيادات األكاديمية وتقييم التدريس  -

 .م22/5/1992 – 18للفترة 

جامعة الملك  –تطوير التعليم الجامعي مركز  –تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية  -

  .م1992-3-27-22عبدالعزيز للفترة 

  

  :عضوية اللجان

 .ةجدعضو مجلس إدارة شركة وادي  -

 شركة التصوير الجزيئي الطبية.عضو مجلس المديرين ل -

 عضو مجلس المديرين لشركة القرية الطبية المعرفية. -

 الطبية.عضو مجلس المديرين لشركة األبحاث السريرية  -

 .والتدريبعضو مجلس المديرين لشركة المنظومة السعودية لتطوير التعليم  -

 عضو مجلس المديرين لشركة تطمين السعودية لالستثمارات والمشاريع. -



 عضو مجلس المديرين لشركة مرسى المعرفة للخدمات الطالبية. -

 عضو مجلس المديرين لشركة المنطلقات الحديثة لتقنية المعلومات. -

 عضو مجلس المديرين لشركة اليقين لحلول الطاقة والبيئة. -

  .رئيس لجنة إعادة الهيكلة لكليات البنات وكليات المعلمين بعد إلحاقها بالجامعات -

  .رئيس لجنة إعادة هيكلة كليات العلوم الصحية بعد إلحاقها بالجامعات -

  .بالجامعةرئيس لجنة تطبيق السنة التحضيرية بكلية المعلمين وفرع البنات  -

 .رئيس لجنة التواصل اإلعالمي لتأسيس الجامعات -

رئيس لجنة وضع التصور لعقد ورشة عمل عن تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية  -

  .بصفة عامة وعلى التعليم العالي بوجه خاص

  .رئيس لجنة أبحاث الكراسي العلمية بالجامعة -

  .مناسبات بوكالة الجامعة للمشاريعرئيس اللجنة الدائمة لإلشراف على ال -

  .رئيس المجلس التنسيقي بين جامعة الملك عبدالعزيز والغرفة التجارية الصناعية بجدة -

  .جامعة الملك عبدالعزيز -رئيس لجنة التعليم عن بعد  -

  .رئيس اللجنة الرياضية العامة بجامعة الملك عبدالعزيز -

بانتيون لكرسي أخالقيات وضوابط  1-رئيس اللجنة التنفيذية المشتركة مع جامعة السوربون باريس  -

 .التمويل

 .بالجامعةنائباً لرئيس اللجنة العليا للكراسي العلمية  -

نائباً لرئيس اللجنة اإلشرافية العليا لكرسي األمير سلطان بن عبد العزيز ألبحاث الشباب وقضايا  -

 .الحسبة

 لرئيس اللجنة اإلشرافية العلياعلى كرسي األمير نايف بن عبد العزيز للقيم األخالقيةنائباً  -

 .السعودينائباً لرئيس اللجنة اإلشرافية العليا لكرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال  -

 .البناتنائباً لرئيس اللجنة العليا لفرع كليات  -

 .الجامعةبنائباً لرئيس لجنة التخطيط والميزانية  -

 .عبدالعزيزجامعة الملك  –عضو المجلس العلمي  -

 .والمعرفةعضو اللجنة االستشارية لمنظومة األعمال  -

 .والمعرفةعضو وأمين اللجنة العليا لمنظومة األعمال  -

 .الجامعةعضو اللجنة العليا لبرامج التمويل الذاتي في  -

 .الباحثينعضو اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي  -

عضو اللقاء الشهري لمتابعة سير إعادة هيكلة كليات المعلمين والبنات لوكالء ومسئولي الجامعات  -

 السعودية بوزارة التعليم العالي

 .البناتعضو لجنة توزيع المباني واألراضي لفرع كليات  -

  .عضو فريق استشاري إلعادة هيكلة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر -

 جدة –مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي  –عضو اللجنة اإلدارية العليا  -

  .عضو الهيئة االستشارية لكرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال السعودي -

 .الرياض –عضو جمعية االقتصاد السعودية  -

 



 

 

 

  :المؤتمرات العلمية

المشاركة في المؤتمر الخامس للقادة في مجال التعليم العالي في منطقة أسيا والمحيط الباسيفيكي  -

  .م2009ماليزيا في نوفمبر  –وحضور ورش العمل المصاحبة للمؤتمر والمنعقدة في كوااللمبور 

لزيارة الجامعات الصينية في المشاركة ضمن أعضاء الوفد المرافق لمعالي وزير التعليم العالي   -

  .م2009أكتوبر 

المشاركة في الدورة الثانية واألربعين للمؤتمر العام التحاد الجامعات العربية نيابةً عن معالي مدير  -

  .م2009مارس  الكويت في –جامعة الكويت  –الجامعة 

 –ة الملك فيصل جامع -المشاركة في لقاء مسئولي إدارات التعاون الدولي للجامعات السعودية  -

  .م2008الدمام 

المغرب  –المشاركة في األسبوع الثقافي المشترك بين الجامعات السعودية والجامعات المغربية  -

  .م وإلقاء محاضرة بعنوان ) االقتصاد اإلسالمي (2008

جامعة  –مشاركة في ندوة التدريب وإعادة التأهيل كمدير حوار وذلك ضمن فعاليات يوم المهنة  -

  .م1995ك عبدالعزيز المل

  .م1989جدة  –المملكة العربية السعودية  –المؤتمر الرابع لرجال األعمال السعوديين  -

  .م1988جدة  –المملكة العربية السعودية  –المؤتمر والمعرض الوطني العاشر للحاسبات اآللية  -

  .م1986بها أ –المملكة العربية السعودية  –المؤتمر الثالث لرجال األعمال السعوديين  -

  .م1983أميركا  –كليرمونت  –المؤتمر السنوي لبرنامج ريجان االقتصادي  -


