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 السنة الدولة والمدينة الجهة المنفذة   الورشة   /ندوةال

المؤسسة العامة للتدريب  دورة مهارات التفكير "بوصة التفكير" 

 التقني والمهني  

  -خميس مشيط

 السعودية 

2005 

المنظمة العربية للتنمية   ة  ورشة عمل تصنيف المسارات الوظيفي

 اإلدارية 

 2005 مصر  –القاهرة 

المنظمة العربية للتنمية   ورشة عمل تقييم األداء المتوازن بالقطاع الحكومي  

 اإلدارية 

 2006 مصر -القاهرة 

المؤسسة العامة للتدريب  ورشة تطوير لوائح التدريب التعاوني 

 التقني والمهني 

 2008 السعودية   –الخبر 

 2009 السعودية  –أبها  جامعة الملك فهد رشة عمل مهارات التعلم اإللكتروني و

 2009 السعودية  –أبها  معهد األمير نايف  ورشة عمل مهارات البحث عن مصادر المعلومات  

تطوير أعضاء هيئة   تورشة عمل استراتيجيا

 التدريس المرتبطة بالمخرجات 

 2009 السعودية  –أبها  معهد األمير نايف

ورشة عمل موائمة التخصصات المالية وربطها 

 باحتياج سوق المال

  –الرياض  هيئة سوق المال

 السعودية 

2011 

ورشة عمل إعداد محاور الدورة الرابعة لمنتدى 

 الرياض االقتصادي 

منتدى الرياض 

 االقتصادي 

 2012 السعودية  -الرياض

ورشة عمل قياس مخرجات التعلم للتخصصات  

 واإلدارية  المالية 

  –الرياض  مركز قياس 

 السعودية 

2014 

ورشة عمل إعداد الصف الثاني والتخطيط  

 االستراتيجي 

 2014 تركيا   –استانبول    تمركز فريمون

ورشة عمل قياس أداء األجهزة الحكومية بمنطقة 

 عسير

 2015 السعودية  –أبها  إمارة منطقة عسير 

 2015 السعودية  -الرياض وزارة الخدمة المدنية ظيفيندوة تطوير نظم التقييم واالختيار الو

 2015 السعودية   -أبها إمارة منطقة عسير  ندوة تعزيز األداء الحكومي  

ورشة عمل تجربة التدريب المتخصص بمدينة الملك 

 فهد الطبية

  –الرياض  مدينة الملك فهد الطبية 

 السعودية 

2016 

 2018 السعودية  -الرياض هيئة االعتماد والتقويم  ماد البرامجيورشة عمل إعداد الدراسة الذاتية لالعت

لالعتماد  AACSBورشة عمل التعريف بـ 

 األكاديمي 

 2018 السعودية  –جدة  جامعة الملك عبد العزيز

مركز تميزي   ورشة عمل تطوير المهارات االستشارية 

 لالستشارات والتدريب 

 2019 السعودية  –جدة 

مركز تميزي   لمسارات المهنية   ورشة عمل تطوير ا

 لالستشارات والتدريب 

 2019 السعودية  –جدة 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريسية  اتالخبر



 

 البكالوريوس: 
 (. 2003-2001في  والية كولورادو بالواليات المتحدة ) ( ICFCالتدريس في مركز ) ▪

▪ Economics of Tourism  – 2004 – للسياحة واإلدارة كلية األمير سلطان -جامعة الفيصل-

2005. 

▪ Microeconomics – 2008-2004 – للسياحة واإلدارة كلية األمير سلطان -جامعة الفيصل. 

▪ Human Recourses Management. – للسياحة واإلدارةكلية األمير سلطان  -جامعة الفيصل– 

2004-2007. 

▪ Organizational Behavior – 2006 –ة للسياحة واإلداركلية األمير سلطان  -جامعة الفيصل-

2007 . 

▪  Business Law – 2007-2006 –للسياحة واإلدارةكلية األمير سلطان  -جامعة الفيصل. 

▪ Macroeconomics – 2007 –للسياحة واإلدارة كلية األمير سلطان  -جامعة الفيصل . 

▪ Money & Banks –  2007 –كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارة  -جامعة الفيصل . 

 2009-جامعة الملك خالد  –كلية العلوم اإلدارة والمالية  – الجزئي االقتصادمبادئ  ▪

 هـ 1433/1434 –جامعة الملك خالد  – األعمالكلية  –إدارة التنمية  ▪

 هـ1435/ 1434 -جامعة الملك خالد – األعمالكلية  –الرقابة اإلدارية  ▪

 2011 -جامعة الملك خالد – األعمالكلية  –دراسة الجدوى االقتصادية  ▪

 2012 -جامعة الملك خالد  – األعمالكلية   –دارة المنشآت الصغيرة إ ▪

   الماجستير
 جامعة الملك خالد –برنامج ماجستير إدارة االعمال التنفيذي  – دراسة الجدوى وتقييم المشروعات ▪

 جامعة الملك خالد   –برنامج ماجستير إدارة األعمال األكاديمي  –دراسة الجدوى االقتصادية  ▪

 2017-2015 –جامعة الملك خالد  –برنامج ماجستير المحاسبة  – جدوى االقتصاديةدراسة ال ▪

  - 2017  –جامعة الملك خالد  –برنامج ماجستير إدارة األعمال التنفيذي  – االقتصاد اإلداري ▪

  -2018 –جامعة الملك خالد   –برنامج ماجستير إدارة األعمال األكاديمي  -اقتصاديات األعمال ▪

   -2015 –كلية بن رشد للعلوم اإلدارية  –برنامج الدراسات العليا  – قتصادية الكليةالنظرية اال ▪

 -2011 –األمير سلطان  كلية -جامعة الفيصل -الماجستيربرنامج  – الجزئية النظرية االقتصادية ▪

 -2011 –كلية األمير سلطان  -جامعة الفيصل -الماجستير برنامج-التنظيميالسلوك  ▪

 -2012 –كلية األمير سلطان  -جامعة الفيصل -برنامج الماجستير  -يضاتالمكافآت والتعو  ▪

 : والتحكيم االشراف على الرسائل العلمية 

 2021حتى  -جامعة الملك خالد –األكاديمي ماجستير ال ( رسائل 6االشراف على عدد ) ▪

ً بحثمشروعاً ( 21االشراف على عدد ) ▪  2021تى ح -جامعة الملك خالد – التنفيذي ماجستيرال - يا

 (2014 – 2009) –جامعة الفيصل  –( بحث ماجستير 12االشراف على عدد ) ▪

 2021 – 2009 –جامعة الملك خالد  –برنامج التدريب التعاوني  -( طالباً 150اإلشراف على عدد ) ▪

 جامعة الملك خالد  -مجلة المال واألعمال -رئيس هيئة التحرير  ▪

 جامعة بيشة –محكم للترقيات العلمية  ▪

 جامعة الملك خالد  -مجلة العلوم اإلنسانية  –محكم أبحاث هيئة التحرير وعضو  ▪

 أمريكا  -جمعية كنت  –عضو هيئة التحكيم بمجلة االقتصاد وعلوم اإلدارة  ▪

 جامعة الكويت   –عضو هيئة التحكيم بمجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية  ▪

   جامعة المنوفية –لعلوم االجتماعية عضو هيئة التحكيم بمجلة المنوفية لالقتصاد الزراعي وا ▪

   جامعة الملك خالد –عضو هيئة التحكيم بمجلة العلوم اإلنسانية  ▪

 

 الدورات وورش العمل التي تم تنفذها: 

 السنة الجهة المستفيدة  لدورة / الورشة  ا



 2004أكتوبر  كلية األمير سلطان  اتخاذ قرارات البيع والشراء المثلى في سوق األسهم 

 2004ديسمبر  محافظة أحد رفيدة   عمل اقتصاديات التنمية الخدمية  ورشة

 2005يناير  صندوق الموارد البشرية   الدورة التدريبية لتأهيل طالبي العمل 

 2006أبريل  الغرفة التجارية الصناعية بأبها   دورة قرارات المضاربة المثلى في سوق االسهم 

 2006أبريل  الغرفة التجارية الصناعية بأبها   بة على االسهمدورة قرارات البيع والشراء في المضار

 2005سبتمبر  المركز الريادي  دورة خطوات االستثمار الناجخ 

 2006مارس  المهرجان الربيعي بجازان دورة تقييم أداء يوق األسهم السعودي

 2006أغسطس  قيادة الدوريات األمنية بعسير  دورة أسس اتقان العمل الميداني 

 2008يوليو  إمارة منطقة عسير   دورة التحديات التي تواجه اإلدارة التنموية بالمناطق 

 2008يوليو  كلية األمير سلطان  دورة تحليل التحديات التي تواجه االقتصاد السعودي  

 2008يوليو  إمارة منطقة عسير   دورة إدارة التنمية 

 2008يوليو  بها كلية األمير سلطان بأ دورة مهارات إتقان العمل 

 2009مارس  مستشفى القوات المسلحة بالجنوبية دورة مهارات إدارة الموارد البشرية 

 2009أغسطس  الغرفة التجارية الصناعية بأبها  دورة إعداد دراسة الجدوى االقتصادية  

 2010فبراير  مدرسة اإلدارة العسكرية   دورة إدارة الشراء الحكومي 

 2012أكتوبر  جامعة الملك خالد  الستراتيجيدورة أسس التخطيط ا

 2012نوفمبر  مدرسة اإلدارة العسكرية   دورة مهارات التنظيم اإلداري 

 2013إبريل  جامعة الملك خالد  دورة أسس التثقيف اإلداري 

 2014مايو  جامعة الملك خالد  دورة أسس إعداد الخطة االستراتيجية 

 2014سبتمبر  ن اإلسالميةوزارة الشؤو دورة تطبيقات نمذجة 

 2018يناير  مركز تأصيل  دورة أسس االقتصاد اإلسالمي 

 2018مارس  مركز الموهبة واإلبداع   دورة كيف تبدأ مشروعك االستثماري؟ 

 2018إبريل  جامعة الملك خالد  دورة إدارة التميز في البيئة الجامعية 

 2018إبريل  اد القادة اإلداريينمركز إعد مهارات االشراف والتمكين اإلداري  دورة 

  2018إبريل  مركز إعداد القادة اإلداريين  دورة إدارة وتحسين األداء

 2018نوفمبر  مركز إعداد القادة اإلداريين دورة تنظيم وتطوير خطط وفرق العمل

 2018نوفمبر  مركز إعداد القادة اإلداريين  دورة األسس اإلجرائية إلدارة الهندرة 

 2019نوفمبر  جامعة الملك خالد  عمل كيفية إعداد الموازنات التشغيلية  ورشة

 2020فبراير  مدرسة اإلدارة العسكرية   دورة أسس إدارة المخاطر واألزمات  

 2021فبراير  جامعة الملك خالد  دورة المهارات االستشارية لعضو هيئة التدريس 

 

 الخبرة العملية

 
 )العمل الحالي( – 2019عليا والبحث العلمي وكيل كلية االعمال للدراسات ال ▪

 ( 2019-2018المشرف العام على اإلدارة العامة للموارد الذاتية بجامعة الملك خالد ) ▪

 2018ديسمبر  -2017يونيو –وكيل كلية األعمال للتطوير والجودة  ▪

 األعمالأستاذ مشارك بكلية  ▪

 م 2017ايو م – 2016سبتمبر  –جامعة كولورادو الحكومية  -عالم زائر   ▪

 1437-حتى ربيع آخر  -1437  -صفر –عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين باإلنابة  ▪

 حتى تاريخه  2015 رئيس مكتب دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات )بيت خبرة( ▪

 1437-صفر-1434 –جامعة الملك خالد  – وكيل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ▪

 هـ 1434-1433 –جامعة الملك خالد  – سم إدارة األعمالرئيس ق  ▪



 هـ 1433 -1431جامعة الملك خالد  – رئيس قسم العلوم اإلدارية ▪

   -1430  جامعة الملك خالد -أستاذ مساعد– األعمالعضو هيئة التدريس بكلية  ▪

 1430-1428-جامعة الفيصل – األمير سلطان للسياحة واإلدارة وكيل كلية ▪

 هـ 1428 -1426التقنية بابها  وكيل الكلية  ▪

   2015-2014جامعة الفيصل   –مستشار أكاديمي غير متفرغ  ▪

 هـ1426- 1424من عام  رئيس قسم التقنية اإلدارية ▪

 هـ 1427-1424بكلية األمير سلطان للسياحة واإلدارة )متعاون(  أستاذ االقتصاد المساعد ▪

  1428 -1424نية اإلدارية وعضو هيئة التدريس بقسم التق أستاذ االقتصاد المساعد ▪

 م  2002جامعة والية كولورادو  – قسم االقتصاد GAمساعد  مصحح ▪

 هـ1417-1414 -الكلية التقنية بأبها  –قسم تقنية التجارة واإلدارة  – معيد ▪

 

 : والعلمية  األكاديمية نشطاتالالمؤتمرات و

 المؤتمر أو الملتقى  البلد والمدينة  تاريخ انعقاده
11-14/4/2002  Albuquerque, USA WSSA 44th  Annual Conference 

12-15/4/2003  Las Vegas, USA WSSA 45th  Annual Conference 

11-15/7/2003  Denver, USA WEAI 78th Annual Conference 

10-12/2/2004  مؤتمر التجارة اإللكترونية السعودية –أبها  

5-6/9/2004  رة البورصات العربية لغرض التنمية مؤتمر تنظيم وإدا مصر –القاهرة  

 مؤتمر تنظيم المسار الوظيفي إلعداد المسار التدريبي مصر -القاهرة  1819/6/2005

 المؤتمر التقني الرابع   السعودية   –الرياض  1-3/12/2006

16-19/6/2007 Penang- Malaysia Globalization Impact on World Economy 

 الملتقى السنوي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية  المغرب  -الرباط  11-13/12/2007

 الملتقى الخليجي األول للسياحة   السعودية  -المدينة المنورة  21-23/4/2008

28-29/4/2009 K. Lumpur, Malaysia ICIE & OIC 2009 

17-19/2/2010 Wellington, New 

Zealand 

Asian-Pacific Conference in Economics  & 

Business History 

14-16/4/2011 Izmir, Turkey International Conference in Financial and 

Economics Sciences 

14-17/7/2011 Paris, France  Annual Paris Conference in Money, 

Economics and Management  

19-21/12/2011 Kuala Lumpur, 

Malaysia 

International Conference in Banking and 

Islamic Finance 

 المؤتمر الثاني لمعاهد اإلدارة بدول الخليج  السعودية  -الرياض 1-3/12/2012

 الدورة السادسة لمنتدى الرياض االقتصادي السعودية  -الرياض 9-10/12/2013

13-14/1/2014 Cape Town, South 

Africa 

International Conference in Business  th25

Research 

 النشر العلمي األول  مؤتمر  السعودية   -أبها 28-30/1/2014

5-6/5/2014 Melbourne, Australia  International Conference in Business  th26

Research 

23-25/12/2014 Sydney, Australia  International Conference in Business  th29

Research 

4-5/5/2015 Boston, USA Strategic Research in Economic, Business 



and Management   

12-13/10/2015 Geneva, Switzerland Switzerland Annual Conference in Business 

Research  

14-15/12/2015 Auckland, New 

Zealand 

International Conference in Business and 

Finance 

3-4/6/2016 Newnan, USA Conference of Financial Crisis Impact on 

Global Economy 

2-3/12/2017 Seoul, South Korea Research Optimization in the fields of 

Economics and Social Sciences   

14-18/2/2018 Houston, USA Annual Conference for Academy of  th55

Economics and Finance 

4-5/8/2018 Casablanca, Morocco Conference of Business and Social Sciences  

 مؤتمر نحو بحث علمي فاعل في بناء االقتصاد المعرفي السعودية   -بريدة 28-29-11/2018

مؤتمر التنمية المتوازنة: دراسات في رؤية الملك سلمان   السعودية  -أبها 25-26/2/2019

 االقتصادية

10-11/4/2019 Madrid, Spain International Conference in Economics and 

Business Administration  

7-9/6/2019 Tirana, Albania International Conference in Ecosystem  th9

and Economics 

27-28/9/2019 Mali, Maldives International Conference on Quality 

Parameters and Challenges in E-Business and 

Social Science Research 

 

 : واإلنتاج العلمي  يةثعمال البحاأل ▪

 المطبوعة:   دراساتأوال: األبحاث المنشورة وال

م( والنظرية ما قبل التقليدية لقيمة العمل" في المؤتمر   1406-1332تقديم بحث بعنوان " ابن خلدرن ) ▪

 م  2003 ي مدينة الس فيقاس األمريكية عام( فWSSAالسنوي الخامس واألربعون لجمعية )

مشترك بعنوان " إختبار نظرية دورة حياة المنتج" في المؤتمر السنوي الثامن والسبعون لمنظمة  تقديم بحث   ▪

(WEAI والمنعقد في مدينة دينفر األمريكية عام )م  2003 

 هـ 1428. مدينة الرباط GOTEVOTبحث بعنوان التدريب التعاوني وتجربة  ▪

 

AlObaid, Hussain.(2014). The impact of epidemic -related depopulation and the 

foundation of theory of  labor value by Ibn Khaldun in the 14th Century" – Tanta business 

Journal. Vol. 57, No2.  

  

AlObaid, Hussain.(2011). The Stock Market Wealth and Consumer Spending Behavior: 

Is Their Effect, International Journal of Economics and Finance Studies. Vol3, No 1, 

2011 ISSN: 1309-8055. P. 111-118. 

 

Al Obaid, Hussain. (2016) "Oil Booming and KSA Experience: Is There Any Sing of 

Dutch Disease?". Economics World, 3(2), pp 121-132.  

 



Al Obaid, Hussain.  (2015) "Did Hafiz Program Stimulate Spending? Evidence from 

Beneficiaries." International Journal of Economics and Business Review, 3(7) pp, 21-27. 

 

AlObaid, Hussain.(2015). " INVESTIGATING THE RELATIONSHIP AND DIRECTION OF 
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