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 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

ةوالجود الجامعة للتطويروكيل  امعة األمير سطام بن عبد العزيزج  إلى اآلن 1438-1-22ن م   

هـ21/1/1438-23/11/1431 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز عميد كلية إدارة األعمال  

بني تميم عميد كلية إدارة األعمال بحوطة هـ23/4/1435 -23/10/1433 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز   

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز-كلية إدارة األعمال  المشرف على قسم إدارة الموارد البشرية هـ23/11/1431-21/1/1438   

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز-كلية إدارة األعمال  أستاذ مشـارك بقسم إدارة الموارد البشرية هـ1436   

كلية العلوم اإلدارية والتخطيط-جامعة الملك فيصل  عميد كلية العلوم اإلدارية والتخطيط  م2004-2006   

ل كلية العلوم اإلدارية والتخطيط وكي

 للشئون األكاديمية 
كلية العلوم اإلدارية والتخطيط-جامعة الملك فيصل  هـ1424هـ وحتى 21/11/1422   

كلية العلوم اإلدارية والتخطيط-جامعة الملك فيصل  رئيس قسم القانون  هـ  28/7/2142  - ـ28/7/0142   

ئون وكيل كلية العلوم اإلدارية والتخطيط للش

 األكاديمية
كلية العلوم اإلدارية والتخطيط-جامعة الملك فيصل  هـ18/1/1418-18/1/1420   

كلية العلوم اإلدارية والتخطيط-جامعة الملك فيصل  رئيس قسم القانون  25/2/1417- 25/10/1419  

كلية العلوم اإلدارية والتخطيط-جامعة الملك فيصل  معيد هـ1406-1405   
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 بية وورش العملالدورات التدري

 تاريخها الجهة المنفذة مسمى الدورة/ورشة العمل م

1 
 م 2011 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز التخطيط االستراتيجي 

2 
 25/04/1432-22 )الهيئة القومية للتقويم واإلعتماد األكاديمي(   تدريب المراجع الخارجي

3 
 هـ 11/04/1432-10 )الهيئة القومية للتقويم واإلعتماد األكاديمي( متطلبات التأهل لإلعتماد المؤسسي والبرامجي

4 
 هـ 13/03/1432-12 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز التخطيط والتنفيذ للدراسة الذاتية

5 
 توصيف البرنامج وتقديـره 

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
 هـ 11/1433/ 2-3

 02/11/1434 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز قــوة اإلختيار 6

7 
 هـ7/8/1434-25/7 المملكة المتحدة الجودة واإلعتماد األكاديمي

8 Recruiting, Developing and Retaining a 

Faculty for Twenty First Century 
 م 2011 /10/ 16-15 مركـز القيادة األكاديمية 

9 
 ضور اللقاء السنويح

الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد اإلدارة 

 بريطانيـا  –برمنجهـام   العامة
 م 19-22/07/1999

10 
 حضور اللقاء السنوي

الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد اإلدارة 

 الصين  –العامة" بكين 
10-13/07/2000 

11 
 السياسات العامة في منظمـة القطاع العام

إستشارات اإلدارة العامــة مركز دراسات و

(PARC)  مصر –جامعة القاهـرة 
 م 10/2011

تحسين األداء والجودة في كليات إدارة األعمال والتجارة  12

 في جامعات العالم العربـي 
 م. 13/03/2003-11 سوريـا –جامعـة حلب 

13 
 الالمركزيــة في إدارة الشؤون الحكوميـة المحليـة 

ات اإلدارة العامــة مركز دراسات وإستشار

(PARC جامعة القاهـرة )– مصر 
 م 8/2006

14 
 التخطيط اإلستراتيجي في التعليم العالــي

المملكة  –جامعة كارديف ميتروبوليتان 

 المتحـدة
 م. 26-28/11/2013

15 
 هـ 25/04/1435-24 وزارة التعليم العالي  القمة السنوية الثانيـة للموارد البشريـة بالمملكـةحضور 

برنامج تدريبي في المملكة المتحدة للمختصين في إدارة  16

 األعمال
 هـ 30/05/1435 – 22 المملكة المتحدة

17 The Global Business, Marketing, Finance & 

Economics Research Conference” 
 17/08/1435هــ إلى  14/08/1435 أمريكا  –المؤتمر العلمي في لوس أنجلس 

18 
 ( أيام10م لمدة ) 24/09/2014من  إنجلتــرا  –لنــــدن  يس اإلعتماد األكاديمي وتقييم الجامعات مقاي

19 
 هــ 03/08/1437 المملكة العربية السعودية  –وزارة التعليم  آلية بناء نظام دعم القرار
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 : بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز عضوية اللجان
 

 تاريخها مسمى اللجان م
 هـ1432-1431 عضو اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين 1

 هـ1432-1431 عضو اللجنة الدائمة للخطط والمناهج  2

 هـ .1432-1 -9 الجامعة  عضو اللجنة الدائمة لتحديد احتياجات كليات الجامعة من المتعاونين للتدريس في كليات 3

 هـ .1432-1-1 عضو اللجنة الدائمة لمكافأة الحاسب اآللي  4

 هـ .1432 -2-6 عضو اللجنة الدائمة لترقيات الموظفين في الجامعة  5

 هـ1432-2-21 عضو اللجنة الدائمة الستقطاب مواطنين من الدارسين بمراحل الدراسات العليا. 6

 هـ 29/10/1434 لسنة التحضيرية عضو اللجنة الدائمة ل 7

 م 2012 عضو لجنة التعاون الدولي بجامعة سلمان بن عبد العزيز 8

 م 2011من  عضو مجلس شؤون الطالب  9

 29/11/1433من  عضو اللجنة العليا للتعليم الموازي بالجامعة  10

 هـ 20/06/1432 لمجتمع والتعليم المستمر" عضو "لجنة دراسة الالئحة اإلدارية والمالية للمركز الجامعي لخدمة ا 11

 عضو فريق عمل كليات ووحدات الجامعة للخطة االستراتيجية 12

  
4/1432 

 هـ 29/10/1434من  عضو اللجنة الدائمة إلستقطاب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس  13

 هـ 25/05/1434 عضو لجنة إنتقال بعض كليات الجامعة إلـى مقر الجامعة   14

  عضو اللجنة الدائمة لتأديب الطالب. 15

 هـ 1432 عضو لجنة التقييم والمتابعة )حفل التخرج األول( 16

http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2017.6.3(12)
https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.10.021
https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8522
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 24/04/1432 عضو اللجنة الدائمة لتدريب الطالب والطالبات  17

  عضو لجنة دراسات المبادرات التنافسية لتعزيز المسئولية االجتماعية للجامعات السعودية 18

 هـ 07/06/1435من  لجنة الدائمة لالعتماد الخارجي عضو ال 19

 02/05/1435من  عضو اللجنة الدائمة ليوم المهنة وتهيئة فرص العمل للخريجين  20

 هـ 08/06/1435 عضو "جملس التطوير واجلودة" ابجلامعة 21

08/06/1435من   عضو "اللجنة الدائمة للخطة اإلسرتاتيجية"  22  
لجنة اإلشرافية العليا" عضو "ال 23 م 2013/2014   
م 2013/2014 عضو "جملس املكتب التنفيذي للخطة اإلسرتاتيجية"  24  
هـ 07/11/1435من  عضو "اللجنة الدائمة للخطط والربامج الدراسية"  25  
10/3/1436 عضو "جلنة لدراسة مقرتح تطوير املوقع اإللكرتوين اخلاص ابحلضور والغياب للطالب 26  
هـ 16/3/1436من  عضو "جملس إدارة صندوق الطالب" 27  
هـ 30/04/1436من  رئيس "جلنة دائمة لإلعداد والتنسيق للمناسبات والفعاليات العامة واخلاصة ابجلامعـة"  28  
ه 22/08/1436من  رئيس "جلنة استثمارات صندوق الطالب"  29  
هـ 02/12/1437من  رئيس "اللجنة الدائمة ملؤشرات األداء "  30  
هـ 20/12/1437من  رئيس "اللجنة الدائمة لإلعتماد اخلارجي"  31  
ه 20/12/1437من  انئب رئيس "جملس التطوير واجلودة ابجلامعة"  32  
هـ 02/01/1438من  رئيس "جلنة اخلطط والنظام الدراسي" بكلية إدارة األعمال  33  
ه 12/01/1438ن م عضو "اللجنة العليا للسنة التحضريية"   34  
ه 04/01/1438من  رئيس "اللجنة الدائمة للخطة االسرتاتيجية"  35  
ه 17/01/1438من  رئيس "جلنة التخطيط االسرتاتيجي" بكلية إدارة األعمال ـ 36  
ه 22/01/1438من  عضو "اللجنة العليا للتعليم املوازي وبرانمج التجسري ابجلامعة"  37  
إلشرافية العليا لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية" انئب رئيس "اللجنة ا 38 ه 13/03/1438من    
ه 13/03/1438من  انئب رئيس "اللجنة العليا للتعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد"  39  
ه 12/04/1438من  رئيس "اللجنة الدائمة للواثئق واحملفوظات"  39  
تدريس ابجلامعةرئيس "اللجنة الدائمة لربانمج تقييم أعضاء هيئة ال 40   
ه1/1/1441  عضو اجلنة  الدائمة للرتقية املستثناة   41  

ه25/1/1441من  رئيس اللجنة الدائمة إلدارة التصنيف والتميز  42  
هـ28/3/1441من  عضو اللجنة العليا للمؤمتر الدويل لعلوم املواد املتقدمة وتطبيقاهتا  43  
العمل على تفعيلها عضو فريق عمل حتقيق كفاءة االنفاق و  44 ه28/3/1441من    
ه23/6/1441اعتباراً من عضو اللجنة الدائمة إلدارة املخاطر  45  
27/04/1441من  عضو اللجنة الدائمة لشؤون املعيدين واحملاضرين ابجلامعة  46  
هـ14/08/1441من  عضو اللجنة العليا للسنة التحضريية  47  
يكل التنظيمي للجامعةدراسة اهلل الدائمة لجنةالرئيس  48 هـ29/12/1441من    
هـ   27/7/1442من  عضو ومقرر اللجنة العليا الدائمة للسنة التحضريية  49  
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هـ27/7/1442 عضو اللجنة العليا الدائمة للسنة التحضريية )جتديد( 50  
هـ1/8/1442 عضو اللجنة الدائمة العليا للمراجعة الداخلية )جتديد( 51  

 

 : بجامعة الملك فيصل بن عبدالعزيز عضوية اللجان
 

 تاريخها مسمى اللجان م
 1417-1415 رئيس لجنة الشئون األكاديمية 1

 1416هـ/1415 عضو لجنة سير االمتحانات الفصل الدراسي الثاني 2

 1417هـ/1416              عضو لجنة سير االمتحانات الفصل الدراسي األول والثاني 3

ور لتجهيز مبنى الكلية الجديدـعضو لجنة وضع تص  4  ـه1416 

 ـه1418هـ/1417 عضو لجنة التدريب العملي للعام الدراسي  5

 ـه1418هـ/1417 عضو لجنة تحديد احتياجات الكلية المستقبلية من أعضاء هيئة التدريس 6

 هـ1418هـ/1417 عضو لجنة تحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة   7

نة دراسة مجاالت التعاون بين الغرفة التجارية بالدمام وكلية العلوم اإلدارية رئيس لج  8

  والتخطيط في الجامعة
 1418هـ /1417

  1418هـ /1417 رئيس لجنة إعداد دليل كلية العلوم اإلدارية والتخطيط 9

 1418هـ /1417 عضو لجنة سير االمتحانات الفصل الدراسي األول والثاني 10

ة القبولعضو لجن 11  1416-1418 

 1418هـ /1417 عضو لجنة امتحانات القبول 12

 1419/1420 ممثل الكلية في الجنة الدائمة للشئون األكاديمية  بالجامعة   13

 1420/ 1419 رئيس لجنة يوم المهنة بالكلية   14

 1418 رئيس لجنة النظر في حاالت الغش في االمتحانات النهائية بالكلية ه 15

 هـ  1418 عضو اللجنة التنفيذية ليوم المهنة في الجامعة  16

 هـ  1418 عضو لجنة التأثيث مبنى الكلية الجديد بكلية العلوم اإلدارية و التخطيط  ـ  17

 هـ  1418 رئيس لجنة إعداد الالئحة الداخلية بكلية العلوم اإلدارية و التخطيط   18

القبول في الجامعة ـعضو لجنة القبول وإعداد امتحانات   19  ه1420هـ/1419  

 هـ1419 عضو لجنة االستقبال لحفل تخرج الجامعة  20

 ـه1420هـ /1419 ممثل الكلية في لجنة الدراسات العليا بالجامعة  21

 ـه1421/1422 ممثل الكلية في لجنة الدراسات العليا بالجامعة  22

ه1419هـ/ 1418دراسي الثاني رئيس لجنة سير االمتحانات النهائية الفصل ال 23  1419 /1420 

 1420/ 1419 رئيس لجنة سير االمتحانات النهائية الفصل الدراسي األول 24

 1420/ 1419 رئيس لجنة سير االمتحانات النهائية الفصل الدراسي الثاني 25

 1420/ 1419   عضو لجنة الطالب المتعثرين دراسيا   26

  1419/1420 ي الجامعة الفصل الثاني عضو لجنة التسجيل اآللي ف 27

 هـ1421/1422 عضو لجنة العالقات العامة واالستقبال لحفل تخرج طالب الجامعة الثاني والعشرين  28

اإلدارية والتخطيط رئيس لجنة التقويم واألداء في مؤتمر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بكلية العلوم   29  هـ1421/1422  
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 هـ1421/1422 لجنة الخريجينرئيس  30

 هـ1421/1422 عضو لجنة البحث العلمي في الكلية 31

 32/10/1422 عضو الجنة ) الدائمة( للتخطيط والمتابعة  32

 1423-1422 نائب رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والمتابعة  33

 

 :عضو جملس أمناء جامعة األعمال والتكنولوجيا جبدة
 هـ30/7/1442من  ء جامعة األعمال والتكنولوجياعضو يف جملس أمنا 1

 
 : االهتمامات البحثية

 اجملاالت م

 االهتمام في العوامل المؤثرة على سلوك األفراد ومدى تأثيرها على األداء. 1
   

مثل العادات والتقاليد ومدى تأثيرها على سلوك  (Culture) االهتمام في دراسة ثقافة المجتمع 2

 ل الجهاز الذي يعمل به.األفراد داخ
 

 القراءة في التطورات الحديثة في مجال تنمية القوى البشرية بشكل عام ومجال إدارة األفراد بشكل خاص. 3

 

 اخلربات التدريسية:
 املقررات م

 إدارة عامة. 1

 سلوك تنظيمي . 2

 تنظيم وإدارة املوارد البشرية. 3
 إدارة موارد بشرية. 4
 ال.إدارة أعم 5
 استخدام احلاسب اآليل يف جمال التطبيقات اإلدارية . 6
 مفاهيم اإلدارة ابللغة اإلجنليزية . 7
 موضوعات خمتارة ابللغة اإلجنليزية. 8
 (.1مشروع التخرج ) 9

 (.2مشروع التخرج ) 10
 

 والهوايات: الخاصة االهتمامات

 الهتماماتا م

 القراءة . 1

 السباحة. 2

 فالم الواثئقية.متابعة األ 3
 


