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  ،هـ، 20/6/1430استاذ مساعد، قسم ادارة أألعمال، كلٌة العلوم اإلدارٌة واإلنسانٌة بالمجمعة، جامعة الملك سعود

 .م 13/6/2009

 م.13/6/2009، 2/11/2008لتطوٌر االداري، مصلحة الجمارك،  مستشار، ا 

  ،م1/11/2008 -2/8مدٌر اقلٌمً، المنطقة الشرقٌة، الجامعة العربٌة المفتوحة 

   ،م.1/8/2008، 29/9/2008مستشار، الشؤون الجمركٌة، مصلحة الجمارك 

  ،م.28/9/2007، 24/3/2007مدٌر عام أدارة القٌود، مصلحة الجمارك 

  2007-3-23،  2006/ 3، و ممثل أمالك الدولةعام جمرك منفذ الرقعً مدٌر 

  م.12/6/2009 –م 26/10/1981هـ،19/6/1430 -28/12/1401مصلحة الجمارك 

 

 :على مستوى الجامعه و مهام مشاركات وللجان

   ،هـ.1435/1436هـ ، 1434/1435رئٌس مجلس مركز البحوث االدارٌه واالنسانٌه 
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  ،هـ.1435/1436هـ ، 1434/1435 هـ ، 1433/1434هـ ، 1432/1433عضو مجلس الجامعه 

   ،هـ.1435/1436هـ ، 1434/1435عضو مجلس عمادة خدمة المجتمع و التعلٌم المستمر 

 هـ.1435/1436هـ ، 1434/1435دة البحث العلمً،  عضو مجلس عما 

  ،ًهـ.1435/1436عضو المجلس العلم 
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 هـ1433/1434، ، عضو اللجنة المؤقته لدراسة اإلعتراضات الوظٌفٌة 

 هـ.1434/1435،  هـ1433/1434، ، عضو اللجنة المؤقته لتنسٌق و بحث سبل التعاون مع مدٌنة سدٌر الصناعٌة 

 هـ1433/1434، ، عضو اللجنة المؤقته للنظر فً اعادة توزٌع الموظفٌن حسب التخصص 

  عضو اللجنه المؤقته لمعالجة اوضاع اعضاء هٌئة التدرٌس ومن فً حكمهم المنتسبٌن إلقسام التتناسب مع تخصصاتهم
 .هـ1433/1434، العلمٌة

  ،ًهـ.1435/1436هـ ، 1434/1435عضو لجنة الجوده والتطوٌر االكادٌم 

  هـ1434/1435االبتعاث والتدرٌب،  عضو اللجنه التحضٌرٌه للجنة. 

 ( لجنة شؤون المعٌدٌن والمحاضرٌن ومدرسً اللغات ومساعدي الباحثٌنعضو اللجنه الفرعٌه لتخصصات العلمٌه) 
 .هـ1434/1435

  هـ.1435/1436اللجنة الدائمة للدراسات االستثمارٌة، عضو  

  ،هـ.1431/1432 ، هـ1430/1431عضو لجنة التعاون الخارجً و الساعات الزائده 
 

 البحوث:

 A Production Function Explanation of Saudi Economic Growth 1984-2011 

 Labor Demand and Economic Growth in Saudi Arabia 

 The Determinants of Arab Countries Demand for Saudi Exports: Panel Data Evidence 

 The Determinants of Import in GCC Countries  

 والندوات:الدورات التدريبية 

 ،م . 26/4/2009هـ،1/5/1430تصمٌم المناهج و البرامج التدربٌة 

  ورشة عمل حول المسئولٌة االجتماعٌةISO 26000  ،9/7/2007. 

 ISO Auditor25/7/1997؛. 

  م.14/9/1996تنمٌة مهارات التنظٌم؛ 

  م.2/4/1993تنمٌة المهارات اإلشرافٌة؛ 

 م.8/1992/ 17إعداد المدربٌن؛ 

 م.4/5/1992ج التدرٌب؛تقٌٌم برام 

 م.19/11/1990تقنٌة التدرٌب؛ 


