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الدرجات العلمية
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- دكتو�اه (اقتصاد ونظ��ات وسياسات نقدية) جامعة كلير مونت للد�اسات العليا بالواليات المتحدة ينا�ر ١٩٨٥م.
- ماجستير �اقتصاد، جامعة كلير مونت للد�اسات العليا بالواليات المتحدة - أغسطس ١٩٨٣م.

- ماجستير و اقتصاد �نمية اقتصادية - جامعة كاليفورنيا سان دياجو - أغسطس ١٩٨٠م.
- بكالو��وس ( اقتصاد، جامعة الملك عبدالع��ز بجدة - �ونيو ١٩٧٦م.

- (٢٠١٧- ٢٠٢٠  )  مد�ر جامعة �يشة.
- (٢٠١٦ - ٢٠١٧ )  العضو المنتدب التنفيذي لشركة وادي جدة.

- ( ٢٠٠٩ - ٢٠١٦ )  وكيل جامعة الملك عبدالع��ز لألعمال واإلبداع المعرفي.
- ( ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ )  تكليف بالعمل في بعض وكاالت الجامعة اضافة الى عمله.

- ( ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩ )  وكيل جامعة الملك عبدالع��ز للف�وع.
- ( ٢٠٠٤ - ٢٠٠٧ )  عميد كلية االقتصاد واإلدارة - جامعة الملك عبدالع��ز.

-  (١٩٩٨ - ٢٠٠١  )  مد�ر المشا��ع - الشركة اإلعالمية العر�ية.
-  ( ١٩٩٦ - ١٩٩٨)  مد�ر عام القنوات الجامعية ب�اد�و وتلف��ون العرب.

 - ( ١٩٩٤ - ١٩٩٦)  المشرف العام - شركة دلة لالتصاالت.
-  ( ١٩٩٣ - ١٩٩٤)  مستشار ( غير متف�غ ) شركة دلة لإل�تاج اإلعالمي.

- ( ١٩٨٨ - ١٩٩٤)  رئيس قسم االقتصاد - جامعة الملك عبدالع��ز.

الخب�ات العملية

- حضور إجتماع الطاولة المستد�رة بعنوان ( القيادة التحويلية في القطاع الحكومي ) بمعهد االدارة العامة ٢٠١٨م.

- حضور اجتماع الطاولة المستد�رة بعنوان ( تطو�ر قيادات المستقبل ) بمعهد االدارة العامة ٢٠١٩م.

- حضور دو�ات القيادة األكاديمية بو�ارة التعليم.

- دورة Development Sustainable People مدينة لو�ان بسويس�ا ١٠ / ٧ / ٢٠١٠ - ٨م.

- دورة Improving Business Performance Lausanne مدينة لو�ان بسويس�ا ٧ / ٧ / ٢٠١٠ - ٥ م.

- االدارة االست�ا�يجية وقياس مؤش�ات األداء في المؤسسات الحكومية جامعة �ورك - ب��طانيا ٢٠٠٩م.

- تصميم التد��س للتعليم االلكت�وني جامعة اسيوط - مصر ٢٠٠٤م.

- The Broadcasting Management Symposium القاهرة للفترة ١٢-١٨ سبتمبر ١٩٩٨م.

- ب�امج التطو�ر االداري لمجموعة دلة البركة - Business As Unusual أفي�انو ايطاليا للفترة - أكتوبر ١٩٩٨م.

- تد��س العلوم الشرعية لخب�اء االقتصاد - المعهد االسالمي للبحوث والتد��ب.

الدو�ات التد���ية

Demand For Money In Saudi Arabia " An Empirical Study”



- رئيس اللجنة العليا للمي�انية وكفاءة االنفاق بجامعة �يشة.

- رئيس اللجنة العليا للتوعية الفك��ة بجامعة �يشة.

- عضو مجلس ادارة شركة وادي جدة. عضو مجلس المدي��ن لشركة التصو�ر الج��ئي الط�ية.

- عضو مجلس المدي��ن لشركة الق��ة الط�ية المعرفية. عضو مجلس المدي��ن لشركة األبحاث الس����ة الط�ية.

- عضو مجلس المدي��ن لشركة المنظومة السعودية لتطو�ر التعليم والتد��ب.

- عضو مجلس المدي��ن لشركة تطمين السعودية لالس�ثما�ات والمشا��ع.

- عضو مجلس األمناء بجامعة األعمال والتكنولوجيا بجدة.

- رئيس لجنة إعادة الهيكلة لكليات البنات وكليات المعلمين بعد الحاقها بالجامعات (جامعة الملك عبدالع��ز).

- رئيس لجنة إعادة هيكلة كليات العلوم الصحية بعد إلحاقها بالجامعات جامعة الملك عبدالع��ز.

- رئيس لجنة تط�يق السنة التحضي��ة بكلية المعلمين وف�ع البنات جامعة الملك عبدالع��ز.

- رئيس لجنة التواصل اإلعالمي لتأسيس الجامعات و�ارة التعليم.

- رئيس لجنة وضع التصور لعقد ورشة عمل عن تأ�ير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بصفة عامة وعلى التعليم العالي 

بوجه خاص.

- رئيس لجنة أبحاث الك�اسي العلمية بجامعة الملك عبدالع��ز.

- رئيس اللجنة الدائمة لإلش�اف على المناسبات بوكالة الجامعة للمشا��ع جامعة الملك عبدالع��ز.

- رئيس المجلس التنسيقي �ين جامعة الملك عبدالع��ز والغرفة التجا��ة الصناعية بجدة.

- رئيس لجنة التعليم عن بعد - جامعة الملك عبدالع��ز.

- رئيس اللجنة ال��اضية العامة بجامعة الملك عبدالع��ز.

- رئيس اللجنة التنفيذية المشتركة مع جامعة السوربون با��س با�تيون لكرسي أخالقيات وضوابط التمو�ل جامعة الملك عبدالع��ز.

- نائبا لرئيس اللجنة العليا للك�اسي العلمية بجامعة الملك عبدالع��ز.

- نائبا لرئيس اللجنة اإلش�افية العليا لكرسي األمير سلطان بن عبدالع��ز ألبحاث الشباب وقضايا الحسبة بجامعة الملك عبدالع��ز.

- نائبا لرئيس اللجنة اإلش�افية العليا لكرسي األمير نايف بن عبدالع��ز للقيم األخالقية جامعة الملك عبدالع��ز.

- نائبا لرئيس اللجنة اإلش�افية العليا لكرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال السعودي بجامعة الملك عبدالع��ز.

- نائبا لرئيس اللجنة العليا لف�ع كليات البنات.

- نائبا لرئيس لجنة التخطيط والمي�انية جامعة الملك عبدالع��ز.

- عضو المجلس العلمي بجامعة الملك عبدالع��ز.

- عضو اللجنة االستشا��ة لمنظومة األعمال والمعرفة.

- عضو وأمين اللجنة العليا المنظومة األعمال والمعرفة.

- عضو اللجنة العليا لب�امج التمو�ل الذا�ي في جامعة الملك عبدالع��ز.

- عضو اللجنة الدائمة لشؤون المعيد�ن والمحاض��ن ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين بجامعة الملك عبدالع��ز 

- عضو اللقاء الشهري لمتابعة أعادة هيكلة كليات المعلمين والبنات لوكالء ومسئولي الجامعات السعودية بو�ارة التعليم.

- عضو لجنة تو��ع المباني واأل�اضي لف�ع كليات البنات.

- عضو ف��ق استشاري إلعادة هيكلة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر.

- عضو اللجنة اإلدا��ة العليا - مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي - جدة.

- عضو الهيئة االستشا��ة لكرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال السعودي.

- عضو جمعية االقتصاد السعودية - ال��اض.

عضوية اللجان



- المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة ٢٠١٩/٢٠١٨ م.
- المشاركة في مؤتمر التعليم الخليجي السابع ٢٠١٨  بعنوان ( التعليم من أجل العمل ) بجامعة االعمال. 

- حضور اف�تاح مؤتمر التايمز للتعليم العالي بجامعة الملك عبدالع��ز ٢٠١٨م.
- عضو الوفد السعودي ل��ارة الجامعات المغر�ية ٢٠٠٥ م.

- المؤتمر الدولي واالجتماع السنوي لمنظمة االعتماد األكاديمي لكليات األعمال ٢٠٠٥ م سان ف�انسيسكو , الواليات 
المتحدة األم��كية.

- المشاركة في اللقاء التاسع للجنة عمداء الكليات العلوم اإلدا��ة في دول مجلس التعاون لدول الخلي� العر�ية ٢٠٠٦
م جامعة السلطان قابوس , سلطنة عمان.

- المشاركة في المؤتمر الخامس للقادة في مجال التعليم العالي في منطقة أسيا والمحيط الباسيفيكي وحضور ورش 
العمل المصاحبة للمؤتمر والمنعقدة في كوااللمبور - مالي��ا في نوفمبر ٢٠٠٩م.

- المشاركة ضمن أعضاء الوفد الم�افق لمعالي و��ر التعليم العالي ل��ارة الجامعات الصينية في أكتوبر ٢٠٠٩م.
- المشاركة في الدورة الثانية واألربعين للمؤتمر العام التحاد الجامعات العر�ية نيابة عن معالي مد�ر الجامعة - جامعة 

الكويت - الكويت في مارس ٢٠٠٩م.
- المشاركة في لقاء مسئولي إدا�ات التعاون الدولي للجامعات السعودية - جامعة الملك فيصل - الدمام ٢٠٠٨م.

- المشاركة في األسبوع الثقافي المشترك �ين الجامعات السعودية والجامعات المغر�ية - المغرب ٢٠٠٨م وإلقاء 
ورقة عمل بعنوان (االقتصاد اإلسالمي).

عبدالع��ز     الملك  جامعة  المهنة  �وم  فعاليات  وذلك ضمن  حوار  التأهيل كمد�ر  وإعادة  التد��ب  ندوة  - مشاركة في 
١٩٩٥م.

- المؤتمر ال�ابع لرجال األعمال السعود�ين - المملكة العر�ية السعودية - جدة ١٩٨٩م.
- المؤتمر والمعرض الوطني العاشر للحاسبات االلية - المملكة العر�ية السعودية - جدة ١٩٨٨م.

- المؤتمر الثالث لرجال األعمال السعود�ين - المملكة العر�ية السعودية - أبها ١٩٨٦م.
- المؤتمر السنوي لبرنامج ��جان االقتصادي - كليرمونت الواليات المتحدة األم��كية ١٩٨٣م.

- المؤتمر الثالث لرجال األعمال السعود�ين - المملكة العر�ية السعودية - أبها ١٩٨٦م.
- المؤتمر السنوي لبرنامج ��جان االقتصادي - كليرمونت - أم��كا ١٩٨٣م.

- المشاركة في المؤتمر الدولي األول للق�آن - جامعة الملك خالد - أبها ٢٠١٦ م.
- المشاركة في مؤتمر اإلعالم واإلرهاب - جامعة الملك خالد - أبها ٢٠١٦ م.

المؤتم�ات العلمية

anagadi@yahoo.com


