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جامعة الملك سعود
كلية إدارة األعمال
قسم اإلدارة العامة

__________________________________________________________

أوال :املعلىماث الشخصيت
االســــم :

تاريخ الميالد :
جهة العمـــل:

أ.د .احمد بف سالـ محمد العامرم
;?8:ىػ
جامعة الممؾ سعكد – كمية إدارة األعماؿ

المؤهل العممي :دكتكراه الفمسفة في اإلدارة العامة

الوظيفة الحالية:
تميفون العمل:

البريد اإللكتروني:

أستاذ

<; ;=>;7ج7<<<:>7??< :
, alaameria@hotmail.com alaameri@ksu.edu.sa

___________________________________________________________

ثانيا :املؤهالث األكادمييت
 دكتكراه الفمسفة في اإلدارة العامة مف جامعة كالية نيكيكرؾ في البني عاـ ;8;8ىػ -ماجستير في اإلدارة العامة مف جامعة كالية نيكيكرؾ في البني عاـ

 بكالكريكس في اإلدارة العامة مف جامعة الممؾ سعكد عاـ =8;7ىػ. ثانكية عامة عاـ 8;79ىػ مف ثانكية تبكؾ.___________________________________________________________

ثالثا :اخلربة العمليت
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أوال :الخبرة األكاديمية
 ككيؿ الجامعة لمدراسات العميا كالبحث العممي مف 8;::ق كحتى تاريخو -عميد كمية إدارة األعماؿ مف شكاؿ @8;9ىػ كحتى .8;::

 -عميد شؤكف أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف مف شكاؿ >8;9ىػ إلى شكاؿ @8;9

 المشرؼ عمى اإلدارة العامة لشؤكف ىيئة التدريس كالمكظفيف مف شكاؿ =8;9ىػ إلى شكاؿ>8;9ىػ

 رئيس قسـ اإلدارة العامة مف شعباف عاـ ;8;9ىػ إلى ذك الحجة عاـ =8;9ىػ. -أستاذ السمكؾ التنظيمي كالمكارد البشرية مف صفر عاـ <8;9ىػ.

 أستاذ مشارؾ بقسـ اإلدارة العامة مف عاـ @8;8ىػ إلى عاـ <8;9ىػ. أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة العامة مف عاـ ;8;8ىػ إلى عاـ @8;8ىػ.ثانيا :االستشارات
 مستشار غير متفرغ بك ازرة الشؤكف البمدية كالقركية مف عاـ >8;9ىػ كحتى تاريخو. -مستشار غير متفرغ بك ازرة التعميـ مف عاـ 8;9:ىػ كحتى تاريخو

 مستشار غير متفرغ بمدينة الممؾ فيد الطبية مف عاـ <8;9ىػ إلى عاـ ?.8;9ثالثا :عضوية المجالس
 -عضك مجمس الجامعة مف عاـ >8;9ىػ كحتى تاريخو.

 عضك مجمس كمية إدارة األعماؿ مف عاـ @ 8;9الى عاـ .8;:: -عضك مجمس قسـ اإلدارة العامة مف عاـ ;8;8ىػ كحتى تاريخو.

 عضك مركز الترجمة كالتعريب بجامعة الممؾ سعكد مف عاـ  8;9:إلى >8;9ىػ.-

عضك مجمس كمية العمكـ اإلدارية مف عاـ ;8;9ىػ إلى =8;9ىػ.

رابعا :عضوية المجان
 عضك المجنة الدائمة لمعادلة الشيادات بك ازرة التعميـ العالي منذ عاـ <8;9ىػ كحتىتاريخو.

 عضك المجنة الدائمة لحكافز أعضاء ىيئة التدريس لسعكدييف مف عاـ 8;:7ىػ كحتىتاريخو.

 عضك المجنة الدائمة لمرسائؿ العممية مف عاـ = 8;9كحتى تاريخو. عضك المجنة الدائمة لمتدريب كاالبتعاث مف عاـ = 8;9الى @8;9ىػ2

 -عضك المجنة الدائمة لتعييف المعيديف كالمحاضريف مف عاـ = 8;9الى @8;9ىػ

 عضك المجنة الدائمة لمترقيات لمرتبة العاشرة فما دكف مف عاـ = 8;9الى @8;9ىػ -عضك المجنة الدائمة لمترقيات لممرتبة الحادية عشر فما فكؽ مف عاـ = 8;9الى @8;9

 عضك المجنة الدائمة لممسابقات الكظيفية بجامعة الممؾ سعكد مف عاـ = 8;9الى@8;9

 عضك المجنة الدائمة لممسابقات الكظيفية بجامعة الجكؼ مف عاـ = 8;9الى @8;9ىػ -عضك المجنة الدائمة لإلعارات مف عاـ = 8;9إلى @8;9ىػ.

 -عضك المجنة الدائمة لمتعييف عمى بند كفكرات البحكث مف عاـ = 8;9إلى @8;9ىػ.

 عضك المجنة العميا في ك ازرة العدؿ لمشركع المممؾ عبداهلل لتطكير مرفؽ القضاء مفمحرـ عاـ 8;:9ىػ كحتى تاريخو.
___________________________________________________________
رابعا :البحىث األكادمييت والذراساث التطبيقيت

أوال :البحوث األكاديمية

البحكث األكاديمية المنشكرة أك المقبكلة لمنشر تشمؿ التالي:

 -8نحك نمكذج متكامؿ لمعكامؿ المؤثرة كالنتائج المترتبة عمى الدكافع الذاتية لممكظؼ .مجمة
كمية العمكـ اإلدارية  -جامعة الممؾ سعكد ،المجمد العاشر  ،العدد (8;8? )9ىػ.

 -9الفعالية التنظيمية في األجيزة الحككمية في المممكة العربية السعكدية مف منظكر مدخؿ
القيـ المتنافسة .مركز البحكث  -كمية العمكـ اإلدارية 8;8? ،ىػ

 -:مقاكمة المكظفيف لمتغيير في األجيزة الحككمية بالمممكة العربية السعكدية :أسبابيا كسبؿ
عالجيا  ،مجمة معيد اإلدارة العامة  ،رجب ?8;8ىػ.

; -استراتيجيات الحد مف مقاكمة المكظفيف لمتغيير في األجيزة الحككمية :دراسة ميدانية
<-
=-

استطالعية  ،مجمة االقتصاد كاإلدارة  -جامعة الممؾ عبدالعزيز ( @@@.)8

Nurses’ strategies for coping with job-related stress

 ،المجمة الطبية السعكدية  ،المجمد

@ ،8العدد ; 8@@? ،ـ.
job satisfaction and organizational commitment for nurses

 ،المجمة الطبية السعكدية ،

المجمد  ، 98العدد 9777 ، = ،ـ.
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> -القيادة التحكيمية في المؤسسات العامة  :دراسة استطالعية .مركز البحكث بكمية العمكـ
اإلدارية .9778 ،

? -السمكؾ القيادم التحكيمي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية في األجيزة الحككمية السعكدية ،
المجمة العربية لمعمكـ اإلدارية  ،مجمد @ ،عدد 9779 ،8ـ.

@ -سمكؾ المكاطنة التنظيمية في المستشفيات الحككمية :دراسة استطالعية آلراء المديريف ،
مجمة االقتصاد كاإلدارة  -جامعة الممؾ عبدالعزيز  ،مجمد = ، 8عدد 9779 ، 9ـ.

 -87آثار خفض عدد سنكات الخدمة الالزمة لمحصكؿ عمى التقاعد في نظاـ الخدمة المدنية
السعكدم  ،المجمة العربية لمعمكـ اإلدارية  ،مجمد  ، 87عدد 977: ، 8ـ.

 -88محددات كآثار سمكؾ المكاطنة التنظيمية في المنظمات  ،مجمة االقتصاد كاإلدارة -
-89

جامعة الممؾ عبدالعزيز.
Sources of job stress for nurses in public hospitals

عدد 977: ، 87

 ،المجمة الطبية السعكدية  ،مجمد ;، 9

 -8:ميارات المديريف اإلدارية في األجيزة الحككمية بيف الممارسة كالتمكف :دراسة ميدانية ،
مجمة العمكـ اإلدارية  ،جامعة الممؾ سعكد.

; -8إعادة ىندسة نظـ العمؿ في القطاع الحككمي  ،مركز البحكث بكمية العمكـ اإلدارية،
;8;9ىػ.

< -8فاعمية إدارة االجتماعات بمجالس األقساـ األكاديمية بجامعة الممؾ سعكد  ،مركز
البحكث بكمية العمكـ اإلدارية 8;9= ،ىػ.

= -8عزكؼ الشباب السعكدم عف العمؿ في مينة التمريض في ظؿ تنامي معدالت البطالة
في المجتمع  ،عمادة البحث العممي 8;9? ،ىػ.

> -8اتجاىات المسؤكليف نحك خصخصة مستشفيات ك ازرة الصحة  ،مركز البحكث ،
8;:9ىػ.

? -8ريادة األعماؿ لدل المرأة السعكدية  :المعكقات كالحمكؿ  ،بحث تحت اإلعداد.

ثانيا :الكتب

 -8منيج البحث في العمكـ السمككية مع تطبيقات عمى الػ

SPSS

8;98 ،ىػ (مؤلؼ مشارؾ).

 -9منيج البحث في العمكـ السمككية مع تطبيقات عمى الػ

SPSS

8;9< ،ىػ (الطبعة الثانية).

 -:منيج البحث في العمكـ السمككية مع تطبيقات عمى الػ

SPSS

8;:8 ،ىػ (الطبعة الثالثة).
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ثالثا :دراسات استشارية لمؤسسات حكومية وأهمية

دراسات تـ المشاركة في إعدادىا كتنفيذىا كتتضمف التالي:

 .8مراجعة دليؿ إجراءات إدارات شؤكف المكظفيف الذم تـ إعداده مف قبؿ ك ازرة الخدمة
المدنية (الديكاف العاـ لمخدمة المدنية سابقا) ممثال لجامعة الممؾ سعكد.

 .9المشاركة ضمف فريؽ عمؿ مف كمية العمكـ اإلدارية بإعداد بحث لمجمس القكل
العاممة بعنكاف " التكاليؼ المباشرة كغير المباشرة لمعمالة الكافدة كآثارىا عمى

االقتصاد الكطني كامكانية كضع حد أدنى لألجكر لمعمالة المكاطنة".

 .:المشاركة ضمف فريؽ عمؿ مف كمية العمكـ اإلدارية كك ازرة العمؿ كالشؤكف

االجتماعية لبناء استراتيجية تنفيذية متكسطة المدل لتكظيؼ السعكدييف في القطاع

الخاص (ثالثة أجزاء) .

; .المشاركة ضمف فريؽ عمؿ مف كمية العمكـ اإلدارية في دراسة بعنكاف " تنكيع قاعدة
االقتصاد السعكدم :رؤية مستقبمية" مقدمة إلى المجمس االقتصادم األعمى.

 .5المشاركة ضمف فريؽ عمؿ لدراسة "أسعار كتكاليؼ الخدمات العالجية في المنشآت
األىمية كالحككمية"  .دراسة مقدمة إلى مجمس الغرؼ التجارية الصناعية بالرياض.

= .المشاركة ضمف فريؽ عمؿ لدراسة "جدكل إنشاء شركة أك شركات استقداـ بدال مف
مكاتب االستقداـ الحالية" .دراسة مقدمة إلى مجمس الغرؼ التجارية الصناعية بالرياض.

> .المشاركة في بناء استراتيجية شاممة كبعيدة المدل لمتعميـ الفني كالتقني كالتدريب الميني
مقدمة لمجمس الشكرل .

? .مراجعة دراسة بعنكاف "سياسات كاجراءات السعكدة :دراسة تقييمية" مقدمة إلى الييئة
العامة لالستثمار مف إعداد مكتب الداغستاني لمدراسات االقتصادية .كما تـ إعداد

ممخص تنفيذم ليذه الدراسة ككذلؾ إعداد كرقة بعنكاف "السعكدة كاالستثمار األجنبي".

@ .اإلشراؼ عمى دراسة بعنكاف ":كاقع كمستقبؿ العمالة الكافدة في المممكة العربية السعكدية"

 ،مكتب سجيني لالستشارات اإلدارية  ،مقدمة إلى الغرفة التجارية الصناعية -المنتدل

االقتصادم الثاني =8;9ىػ

 .87المشاركة في إعداد دراسة عف "تكطيف القكل العاممة المكاطنة في منطقة حائؿ"  ،مكتب
الجيؿ لالستشارات8;9= ،ىػ.

 .88المشاركة في إعداد دراسة عف " رفع كفاءة أداء األجيزة الحككمية :متطمب أساسي
لمتنمية"  ،مكتب الجيؿ لالستشارات  ،مقدمة إلى الغرفة التجارية الصناعية -المنتدل
االقتصادم الثالث8;9> ،ىػ.
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 .89مراجعة إستراتيجية العمؿ البمدم التي تعدىا الك ازرة مف قبؿ شركة .GTZ
 .8:المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية لكزارة التعميـ العالي.

; .8اإلشراؼ عمى المشركع التنظيمي لمدينة الممؾ فيد الطبية مف عاـ <8;9>-8;9ىػ

< .8اإلشراؼ عمى المشركع التنظيمي لمشؤكف اإلدارية كالمالية بك ازرة الصحة مف عاـ
8;:8ىػ كحتى تاريخو.

= .8مراجعة الخطة االستراتيجية لجامعة الممؾ سعكد المعد مف قبؿ شركة ماكينزم.
> .8المشاركة في إعداد استراتيجية ىيئة حقكؽ اإلنساف في المممكة 8;:9 ،ىػ.
? .8المشاركة في إعداد خطة إستراتيجية ألمانة منطقة الرياض  ،تحت اإلعداد

___________________________________________________________

خامسا :النشاطاث التذريسيت والتذريبيت خارج اجلامعت
تـ المشاركة في عدد مف النشاطات التدريسية كالتدريبية في العديد مف المؤسسات منيا:


تدريس مادة "المكازنة العامة" لطالب كمية الممؾ فيصؿ الجكية لمدفعة ?; ك @;



تدريس مادة "حاالت دراسية بالمغة اإلنجميزية" لطالب كمية الممؾ فيصؿ الجكية لمدفعة <8



إلقاء مجمكعة مف المحاض ارت في المكازنة العامة في القاعدة الجكية بالرياض لضباط برتبة
رائد في شير شكاؿ في كؿ مف األعكاـ التالية 8;8= :ىػ 8;8> ،ىػ 8;8? ،ىػ 8;8@ ،ىػ ،

8;97ىػ.

 االشتراؾ في تنفيذ دكرة تدريبية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حكؿ "تنمية المكارد
البشرية في المنشآت الصحية" لمدة أسبكع .


إعداد كتنفيذ كادارة دكرة تدريبية في الغرفة التجارية الصناعية بتبكؾ بعنكاف "تنمية الميارات

القيادية" لمدة أسبكع عمى فترتيف صباحية كمسائية كذلؾ في الفترة ما بيف

.8;8>/


إعداد كتنفيذ كادارة دكرة تدريبية في الغرفة التجارية الصناعية بتبكؾ بعنكاف "إدارة االجتماعات
الناجحة كاعداد التقارير لممديريف" لمدة أسبكع كذلؾ في الفترة ما بيف

8;8?/


=</ 97 -8

=9/ 9

إعداد كتنفيذ دكرة تدريبية في األمانة العامة لمجمس التعاكف الخميجي بعنكاف "إعداد ككتابة

الرسائؿ كالتقارير" لمدة أسبكعيف كذلؾ في الفترة ما بيف ; 8?-رجب @8;8ىػ
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تدريس مادة "إعادة ىندسة نظـ العمؿ في المنشآت الصحية"  ،دبمكـ الجكدة كالنكعية  ،ك ازرة



إعداد كتنفيذ دكرة تدريبية في "إدارة الجكدة الشاممة" في كمية الممؾ فيصؿ الجكية لمدة



إعداد كتنفيذ دكرة تدريبية في مستشفى الممؾ فيد في الحرس الكطني بعنكاف "إدارة



إعداد كتنفيذ دكرة تدريبية في مستشفى دلة بعنكاف "إدارة المستشفيات" لمدة أسبكعيف تحت

الصحة مف ;8;8@/ @/8-</8ىػ .كأيضا مف 8;97/@/89 -=/8ىػ.
أسبكعيف في صفر ;8;9ىػ.

المستشفيات" لمدة أسبكعيف تحت اشرؼ معيد الدراسات الصحية عاـ ;8;9ىػ.
اشرؼ معيد الدراسات الصحية في شير صفر <8;9ىػ.


تدريس مادة مشركع بحث تطبيقي في معيد الدراسات الصحية



إعداد دكرة تدريبية في مستشفى دلة بعنكاف "مقدمة في جكدة الرعاية الصحية" لمدة أسبكعيف



إلقاء محاضرة لضباط برتبة لكاء كعميد في قاعدة الممؾ فيصؿ الجكية بعنكاف "اتخاذ الق اررات

ربيع أكؿ <8;9ىػ.

كالسمكؾ الكظيفي" ربيع أكؿ ;8;9ىػ.


إلقاء محاضرة لضباط في المعيد الثقافي بعنكاف "اتخاذ الق اررات كالسمكؾ الكظيفي" رجب

;8;9ىػ.


إضافة إلى تنفيذ العديد مف الدكرات التدريبية كالمحاضرات في مختمؼ المجاالت اإلدارية.

___________________________________________________________
سادسا :اللقاءاث العلميت التي مت املشاركت فيها بىرقت عمل


المقاء العممي الذم نظمو معيد اإلدارة العامة بعنكاف "مقاكمة المكظفيف لمتغيير في األجيزة
الحككمية :أسبابيا كسبؿ عالجيا" حيث قدمت كرقتاف في ىذا المكضكع بالمشاركة مع أحد

الزمالء مف كمية العمكـ اإلدارية 8;8@ ،ىػ.


المقاء العممي السنكم في إدارة الخدمات الصحية بمديرية الشؤكف الصحية بمنطقة نجراف
حيث قدمت كرقة بعنكاف  :إعادة ىندسة العمميات اإلدارية بالمنشآت الصحية "  ،شكاؿ

@8;8ىػ.


المقاء العممي الثاني لمكمية التقنية بابيا حيث قدمت كرقة عمؿ بعنكاف " إعادة ىندسة نظـ



منتدل اإلدارة كاألعماؿ حيث قدمت كرقة بعنكاف "القيادة التحكيمية كالتغيير في منظمات

العمؿ في القطاع الحككمي"  ،صفر 8;9:ىػ.
األعماؿ" عاـ 8;:8ىػ.
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___________________________________________________________

سابعا :جماالث االهتمام األكادميي
أوال :التدريس


التغيير كالتطكير التنظيمي

* إدارة الجكدة الشاممة



إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

* اإلدارة كالتخطيط االستراتيجي




* المكازنة العامة

منيج البحث العممي

* إدارة المكارد البشرية

السمكؾ التنظيمي

ثانيا :اإلشراف عمى الرسائل العممية
تـ اإلشراؼ كعضكية أكثر مف خمسيف رسالة ماجستير كدكتكراه في اإلدارة العامة في كؿ مف

قسـ اإلدارة العامة كجامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ككمية التربية بجامعة الممؾ سعكد.
ثالثا :تحكيم األعمال العممية

تـ تحكيـ ترقيات العديد مف أعضاء ىيئة التدريس لدرجة أستاذ كأستاذ مشارؾ مف مختمؼ
الجامعات في الكطف العربي .كما تـ تحكيـ العديد مف البحكث األكاديمية لعدد مف الدكريات

العممية داخؿ كخارج المممكة.

_________________________________________________________

ثامنا :اجلمعياث األكادمييت
 عضك مجمس إدارة الجمعية السعكدية لإلدارة سابقا -عضك الجمعية السعكدية لإلدارة.

 -عضك األكاديمية األمريكية لإلدارة
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