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 .) دول مجلس التعاون ) العملة الخليجية الموحدة

Curriculum Vitae 

Name : Ayman Saleh Fadel 

Date of Birth : July 1961 

Martial Status : Married 

 

Academic Qualifications 

1 - 1971/72 Primary certificate: Al -Thager Model School – Jeddah. 

2-  1974 / 75 Intermediate Certificate: Capital Institute - Riyadh. 

3 -  1977/78 High Secondary Certificate: Al Thager Model School - 1977/78. 

4 - University Certificate: 1982/83 Full Semester Graduated from King Abdul 

Aziz University - Jeddah - School of Economic Department of management and 

Economic. 

5 - Ph. D. From University College of Swansea University of Wales. 

Department of Management Science in Money and Banking Studies Under the 

title of: 

A) STUDY OF MONETARY INTERGRATION ISSUE IN THE GULF STATES). 

-Supervise & exam number of master degree papers. 



 ناقش وأشرف على العديد من طروحات الماجستير.   

 هـ أستاذ مشارك. 25/12/1419  -6

 أستاذ.الترقية لمرتبة هـ  2/4/1437  -7

 :تالدورا

 بريطانيا. –دبلوم في علوم اإلدارة من جامعة ويلز  -

 دورة إبتعاث من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. -

 :الخبرة العمليـــة

 

هـ باحث تمويل ثم أصبح مدير السجل التجاري بالنيابة لوزارة 23/8/1403     -

 التجارة.

 خارجية وزارة التجارة فرع جدة.م مدير شعبة التموين والتجارة ال 13/10/1989     -

 الطيران المدني كمشرف على شعبة الرسوم. 1990     -

هـ جامعة أم القرى كأستاذ مساعد ورئيس قسم المعلومات  13/03/1411     -

 والحاسب اآللي بمركز أبحاث الحج.

 مدير عام مركز األبحاث االقتصاد اإلسالمي. نائب هـ 1420     -

 األهلي.م رئيس النادي  2005 – 2003     -

 هـ وكيل كلية االقتصاد واإلدارة للدراسات العليا والبحث العلمي. 1430     -

1993 Assistant professor king Abdul-Alaziz university. 

-1999 Associated professor economic department king abdul-alaziz university. 

-12/1/2016 Professor. 

 

Training: 

Diploma in Management Science from University of Wales. 

- Scholar-ship tournament from Imam Mohamed Bin Saudi Islamic University. 

 

Working Experience: 

- 08.23.1403 H researcher and then became finance director of the 

commercial register on behalf of the Ministry of Commerce. 

- 13/10/1989 Director of the Division of Supply and Foreign Trade, Ministry of 

Commerce, Jeddah Branch 

-1990 Supervisor of duties in Civil Aviation.. 

- October 1990-93: Umm - Al-Qura University. Assistant Professor & the Head 

of the Computer and Information department in Hajj Research Center. 

- 1993-95 Vice President of Al Ahli Sports Club, Jeddah. 

--1999-2000 Vice President of Islamic Economic Research Center. 



 رئيس الجمعية الدولية إلدارة األزمات بالشرق األوسط.. 2010     -

 جدة.رئيس المجلس البلدي لمدينة  2011     -

 هـ عميد عمادة شؤون الطالب.1433     -

ف على كرسي األمير مشعل بن ماجد للدراسات وأبحاث هـ المشر1433  -

 قضايا التستر التجاري.

 هـ عميد كلية االقتصاد واإلدارة.1434     -

 هـ عميد كلية الحقوق "المكلَّف".1434     -

 المشرف على كرسي األمير مقرن بن عبدالعزيز إلدارة األزمات والكوارث.هـ 1435  -

 هـ عضو مجلس الشورى 1438 -

 

 

 

 

 
 

-2003-2005 president of alahli sport club. 

- 2010 President of the International Association for Emergency Management 

Middle East Chapter. 

-2011 Chairman of Jeddah city Council. 

-2009-2012 Vice dean for graduate studies & Academic research, Faculty of 

Economics & Administration. 

-2012 Dean of Student Affairs. 

-2013 Supervisor of the Prince Mishaal bin Majed chair for studies and 

research es Related to commercial concealment. 

-2013 Dean of Faculty of Economics and Administration. 

-2014 Acting Dean of Faculty of Low.  

-2014 Supervisor of the prince Megren bin Abdul-Aziz for crises and disaster 

management. 

- 2016  Shura Council Member 

 

 

 

 



 :األبحاث 

 دراسة الجدوى االقتصادية لمطارات الشمال. -1

دراسة دالة الطلب على خدمات اإلسكان من المعتمرين بمكة المكرمة والزوار في  -2

 المدنية المنورة خالل شهر رمضان المبارك.

 دراسة ظاهرة المتخلفين بالمشاعر.  -3

 عبد العزيز الدولي. دراسة استطالعية لنظام استقبال الحجاج بمطار الملك -4

 هـ.1411دراسة اإلحصائيات األساسية والخصائص السكانية لحج عام  -5

 دراسة تحليلية مختصرة عن ظاهرة االفتراش. -6

 دراسة اقتصاديات حجاج الداخل. -7

 دراسة الجدوى االقتصادية النتقال مصنع المكرونة للمدنية الصناعية بجدة. -8

 ي المملكة في تمويل مشاريع البنية األساسية.عرض لدور القطاع الخاص ف -9

 السوق اإلسالمية المشتركة المعوقات والحلول. -10

 تغير النظام المحلي بمدينة جدة السعودية نتيجة للسيول. -11

 م.2010اآلثار االقتصادية لمنهج االعتدال  -12

 

Researches Contributions 

1) Feasibility Studies of North Air ports. 

2) Studies of Housing Services for the visitors of the Holy Mecca and Medina 

during the Holy Ramadan 1413 h. 

3) Studying the Inside-Pilgrims economic at holly area in hajj1411 h. 

4) Studying the arrival system of the pilgrims at King Abd Al-Aziz International 

AirPort.1412 

5) Studying the principal statistics and specifications for Pilgrimage .in hajj 

1411 &1412 h. 

6) Briefed Analytical study of pilgrims. who are incapable to pay for 

accommodation in the Holly area in hajj 1411 h. 

7) Study of the economic Internal Pilgrims. 

8) Feasibility study of moving the Macaroni Factory to Industrial Area, Jeddah. 

9) Horizons of economic integration between Muslim countries 2002. 

10) Islamic Common Market:  constraints and solutions. 

11) changing public policy due to Saudi City of Jeddah flood disaster. 

12) The economic effects of the moderate Saudi policy. 

 



 :الجمعيات العلميــة

 عضو جمعية االقتصاديين اإلسالميين. -

 االقتصاد السعودية.عضو جمعية  -

  :اللجان داخل الجامعة

 جامعة أم الفري. -م عضو لجنة تنظيم الدورات لعمادة خدمة المجتمع 1992 -

 م عضو لجنة يوم المهنة بكلية االقتصاد واإلدارة. 1996 -

 م عضو لجنة تطوير الوظائف بالكلية.1996 -

 م عضو مجلس عمادة الدراسات العليا.2009 -

 االقتصاد واإلدارة.م عضو مجلس كلية 2009 -

 م عضو اللجنة االستشارية بكلية االقتصاد واإلدارة.2010 -

م عضو اللجنة الدائمة للدراسات العليا لطالبات اإلشراف 2011 – 2009 -

 المشترك.

 م عضو لجنة القبول والتسجيل بعمادة الدراسات العليا.2011 – 2009 -

 يمي بالكلية.م عضو لجنة اإلشراف على االعتماد األكاد2011 – 2009 -

م عضو اللجنة األكاديمية اإلشرافية على برنامج الدراسات العليا 2011 – 2009 -

Scientific societies 

-Member of Islamic Economists Society. 

-Member of Saudi's Economics in 

 

Committees inside the University: 

-1992 Member committee for organizing tournaments for Dean ship of Serving 

the social Umm - ALQura University. 

-1996 Member Committee of Profession day - College of Economics & 

Management. 

-1996 Member Committee of promotion of the positions in the college. 

- 2009 Member of Council of the Deanship of Graduate Studies. 

- 2009 Member of the Faculty of Economics and Management. 

- 2010 Member, Advisory Committee, Faculty of Economics and Management. 

- 2009 - 2011 Standing Committee member of graduate students for joint 

supervision. 

- 2009 - 2011 member of the Committee on the Admission and Registration 

Deanship of Graduate Studies. 

- 2009 - 2011 Member of the Supervisory Committee on the accreditation of 



 التنفيذية.

 م عضو اللجنة الدائمة لألبتعاث والتدريب.2011 – 2009 -

م عضو اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات 2011 – 2009 -

 ومساعدي الباحثين.

للمؤتمر العلمي األول لكلية االقتصاد واإلدارة  عضو اللجنة التنظيمية 2010 -

 االقتصاد الوطني: التحديات والطموحات ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر.

 عضو لجنة التخطيط اإلستراتيجي بكلية االقتصاد واإلدارة  2010-2011 -

عضو اللجنة العلمية التنفيذية للندوة العلمية الثانية لكرسي صاحب  2011 -

األمير خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال السعودي "منهج السمو الملكي 

 االعتدال السعودي: شواهد ومواقف".

عضو اللجنة التنظيمية لفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في  2011 -

 دورته السادسة والعشرين.

 .رئيس لجنة البحث العلمي بكلية االقتصاد واإلدارة  2011 -

 

 

academic faculty. 

- 2009 - 2011 Member of the academic supervisory graduate program 

executive. 

- 2009 - 2011 Member of the Standing Committee for scholar and Training. 

- 2009 - 2011 Member of the Standing Committee of the demonstrators, 

lecturers and language teachers and research assistants. 

2) In the Scientific Centers: 

-2001-2003 Member of the Scientific Committee at 1st  Islamic Economics 

Researches Center. 

-2001-2003 president of the Curriculums committee in Islamic Economics 

Research Center. 

-2001-2003 President of supporting Scholarship committee in Islamic 

Economics Researches Center. 

- 1995 Member of the Scientific Council of - Economic Dept King Abdu Al-Aziz 

University. 

- 2009 member of economics & administration faculty board at king abdalaziz 

unvirsity. 

-2009 member of deanship of graduate studies board at king abd-alaziz 



  :داخل المراكز العلمية

م عضو اللجنة العلمية بمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي رئيس لجنة 2000 -

 المناهج بمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي  .

 م رئيس لجنة دعم المنح بمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي  .2001 -

 جامعة الملك عبد العزيز. -عضو المجلس العلمي لقسم االقتصاد  -

 

  :لجان خارجية

هـ عضو اللجنة العليا لإلفادة من لحوم الهدي  13/03/1414إلى  1/1/1413 -

 .واألضاحي 

 م رئيس لجنة الفرز جائزة البنك اإلسالمي للتنمية عام. 2001 -

 م عضو موسوعة من هو لعام.2000 -

 م عضو االتحاد العربي للجو دو.2002 -

 م عضو االتحاد السعودي للجو دو والتايكوندو.2001-2007 -

 االتحاد الخليجي للجو دو. م عضو2002 -

 م عضو اللجنة اإلشرافية لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي األولى.2005 -

university. 

-2010 Member of the Organizing Committee of the First Scientific Conference 

of the Faculty of Economics and Management 

National Economy: Challenges and ambitions 

And Chairman of the Scientific Committee of the Conference. 

- 2010-2011 Member of the Strategic Planning Committee, Faculty 

of Economics and Administration 

-2011 Member of the Executive Scientific Committee of the Second Scientific 

Symposium of the chair HH 

Prince Khaled Al-Faisal of Saudi Arabia's mainstreaming approach to 

moderation "approach to moderation in Saudi Arabia: 

Evidence and positions". 

-2011 Member of Organizing Committee of the National Festival for Heritage 

and Cultural Organization at its twenty-sixth term. 

-2011 Member of Organizing Committee of the National Festival for Heritage 

and Cultural Organization at its twenty-sixth term. 

-2011 Chairman of the Scientific Research Committee, Faculty of Economics 

and Administration 

 



 م عضو مجلس أمناء أكاديمية النادي األهلي.2003-2011 -

)األزمة المالية العالمية  25م عضو اللجنة التنفيذية المنظمة لندوة الجنادرية 2010 -

 واالقتصاديات الوطنية(.

 ـ عضو مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد.ه ١٤٢٩ -

 عضو الجمعية العمومية لالتحاد الرياضي للجامعات السعودية.م 2011 -

ببراغ بعنوان الديمقراطية  2000الدورة الخامسة عشر بمنتدى  مراقب في م2011 -

 .براغ   –وسلطة القانون 

 (.IJEM) األزمات إلدارة الدولية المجلة تحرير هيئة عضو م2015  -

 :الندوات والمؤتمرات

 م كاتب السيناريو التاريخي لمهرجان صيف المدينة المنورة.2000 -

م عضو اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس الجلسة 2003 -

 السادسة لندوة أبحاث الحج إسكان.

 م رئيس الجلسة األولى ندوة دورة الصداقة السابعة لكرة القدم.2003 -

 ض جدة للكتاب.م متحدث معر2005 -

 م متحدث رئيس معرض سكراكس.2004 -

3) External Committees: 

-Member of the High Committee to benefit from offering & sacrifices meats 

from period 01/01/1413 H. up to 13/03/1414 H. 

-2001 Chairman of screening Islamic Committee of sorting Islamic 

Development Bank’s prize. 

- 2002Member of Who’s who encyclopedia. 

-2001-2007 Member of Saudi Arabian judo & taekwondo federation. 

-2002-2003 Member of Arab judo federation. 

-2002-2004 Member of G.C.C judo committee. 

-2005 Member of organizing committee of the first Islamic solidarity games. 

-2003 Member of ordinary& executive board of alahli academy. 

-2009 Member of Zamzemah United Office Board. 

- 2010 Member of the Executive Committee of the Organization of the 

symposium Janadriyah 25 (global financial crisis and national economies). 

- 2011 Member of the General Assembly of the Sports Federation for 

universities in Saudi Arabia. 

-2 011 Observer at the fifteenth session of 2000 Prague forum 

entitled democracy and the rule of law – Prague. 

- 2015 Guest Editor of International Journal of Emergency Management 



 دبي.-م ورقة عمل عن دور األكاديميات في تطوير الرياضة2007 -

لشركة الكهرباء عن معايير الجودة لدى  12ورقة عمل لملتقى الجودة  -

 أكاديمية النادي األهلي.

 م عضو اللجنة العلمية ورئيس الجلسة الرابعة بمنتدى جدة االستشاري.2008 -

 م عضو اللجنة العلمية لمنتدى جدة التجاري األول.2009 -

 م رئيس اللجنة العلمية لمنتدى جدة التجاري الثاني.2010 -

 الرياض. –متحدث رئيسي للمؤتمر الخليجي األفريقي  2010 -

ورقة عمل لالجتماع الثالث لعمداء كليات التجارة وإدارة األعمال العربية  2011 -

 األردن. –ارة عن تجربة كلية االقتصاد واإلد

رئيس لجنة التوصيات لالجتماع الثالث لعمداء كليات التجارة وإدارة  2011 -

 .األعمال العربي المنعقدة بجامعة اليرموك

ورقة عمل للجمعية الدولية إلدارة األزمات بعنوان "استمرارية األعمال  2011 -

 .بمدينة جدة

 .لمنتدى جده للموارد البشريةعضو اللجنة العلمية  2011 -

 .عضو مجلس مركز القادة  -

 عضو لجنة مقترح إنشاء أكاديمية إلدارة الكوارث واألزمات   -

 

(IJEM). 

Consultations: 

As Executive Consultant to Mahmood Said Group of Companies. 

 

Conferences & Seminars: 

2000 screenwriter's historic Summer Festival Medina. 

-2003 Member of Organizing committee, Head of Executive Committee & Head 

of 6th Session of the Symposium of Al Hajj Housing Researches. 

-2003 President of first session of 7th international friendship football 

tournament. 

-2005 Main speaker in Jeddah book exposition. 

-2004 Main speaker in soocer-ex sport exposition Dubai. 

-2007 Paper (the rule of sport academy in Saudi) present to Dubai sport 

council conference. 

-2007 Paper to Saudi electricity 12th conference (measurement of alahli 

academy). 

-2008 Member of Scientific Committee of Jeddah consultant forum and 

Chairman of the fourth session. 



 التدريس

اقتصاد   -اقتصاد خليج   –اقتصاد  سياسي  –اقتصاد كلي  -اقتصاد جزئي   -

 اقتصاد إداري -دولي  

 القتصاديه الدوليةاالمنظمات  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2009 Member of Scientific Committee of the Jeddah's first commercial forum. 

- 2010 Chairman of the Scientific Committee of the Jeddah’s 2nd commercial 

forum. 

- 2010 Keynote speaker for the Conference of the African Gulf - Riyadh. 

- 2011 working paper  during the third meeting of the deans of faculties of the 

Arabic Commerce and Business Administration Schools On the experience of 

the Faculty of Economics and Administration - JORDAN. 

- 2011 Chairman of the recommendations Committee for the third meeting of 

the deans of faculties of Commerce and Business Administration at the Arab 

States held at the Yarmouk University – April. 

- 2011 research paper during the International Society for emergency 

management conference, entitled "Business Continuity Planning in the City 

Jeddah ". 

-2011  Member of the Scientific Committee of the Jeddah Human Resources 

Forum. 

- Member of the Board of the Leaders Centre. 

- Member of the committee to establish an academy for disasters and crises 

management . 



  :العنــوان

 ملكة العربية السعودية.الم 21413الرمز البريدي  9966ص ب  -جدة 

Contact Address: 

P.O Box 9966 Jeddah 21413, Saudi Arabia 

E-MAIL (AFADIL@KAU.EDU.SA) 

(BADR.I.F@HOTMAIL.COM) 

 

 


