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من موالٌد المدٌنة المنورة فً 1939/01/01م (1359هـ) .
تلقى تعلٌمة االبتدائً و المتوسط و الثانوي بالمدٌنة المنورة ،وكان األول على المملكة فً الثانوٌة العامة
لعام 1379هـ (1959م).
حصل على درجة البكالورٌوس فً المحاسبة و إدارة األعمال من كلٌة التجارة ،جامعة الملك سعود ،عام
(1383هـ 1963م ) بتقدٌر ممتاز مع مرتبة الشرف األولى وكان األول على مجموعته.
حصل على درجة الماجستٌر فً إدارة األعمال الـ( )MBAعام ( 1968م) ،ودرجة الماجستٌر فً
العلوم اإلدارٌة (( M.Sc.عام( 1969م ) ،ودرجة الدكتوراه ( )DBAفً ٌونٌه( 1973م) من جامعة
جنوب كالٌفورنٌا ( )Marshall Graduate School of Bus.بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة متخصصا ً
فً إدارة الموارد البشرٌة  ،و السلوك التنظٌمً  ،وكان عنوان أطروحته :
"عالقة التعقد الفكري ،والوظيفي ،والتنظيمي ،بسلوكيات معالجة المعلومات لدى المديرين"
أمضى أربعة وثالثٌن عاما ً فً العمل األكادٌمً الجامعً تدرٌسا ً وبحثا ً وخدمة وتدرج فٌه حتى حصل
على درجة أستاذ فً عام 1408هـ(1987م).
له العدٌد من الدراسات و األبحاث المنشورة محلٌا ً و إقلٌمٌا ً و دولٌا ً فً مجالت علمٌة متخصصة
ومحكمة  ،وكانت له العدٌد من اإلسهامات على مستوى الكلٌة والجامعة ووزارة التعلٌم العالً و الجهات
التً عمل بها مستشاراً غٌر متفرغ .
عمل مستشاراً غٌر متفرغ لدى العدٌد من الجهات الحكومٌة منها  :وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً
،والدٌوان العام للخدمة المدنٌة  ،مكتب سمو وزٌر الداخلٌة  ،األمانة العامة لمجلس القوى العاملة ،
الرئاسة العامة لتعلٌم البنات  ،ومكتب معالً وزٌر التعلٌم العالً .
مارس القٌادة األكادٌمٌة فً عدد من المناصب كان آخرها عمٌداً لكلٌة العلوم اإلدارٌة بجامعة الملك سعود
لمدة ست سنوات  ،ثم عمٌداً لكلٌة الدراسات العلٌا لست سنوات أخرى بنفس الجامعة .
عٌن عضو بالمجلس األعلى لجامعة الملك عبد العزٌز لثالث سنوات بنا ًء على األمر السامً رقم (
( 1412/05/26هـ).
أ)67/فً
ٌنتمً إلى العدٌد من الجمعٌات العلمٌة و المهنٌة مثل جمعٌة اإلدارة األمرٌكٌة ،أكادٌمٌة اإلدارة
األمرٌكٌة ،جمعٌة عمداء كلٌات إدارة األعمال األمرٌكٌة ،الجمعٌة السعودٌة لإلدارة ،الجمعٌة السعودٌة
للمحاسبة ،والجمعٌة العربٌة لإلدارة.
تقاعد من جامعة الملك سعود اعتباراً من( 1417/07/01هـ ) والتحق بجامعة الملك عبد العزٌز كأستاذ
غٌر متفرغ "  "Emeritus Professorبقسم إدارة األعمال  ،كلٌة االقتصاد و اإلدارة .
عٌن عضواً بمجلس الشورى لدورتٌن من( 1418/03/03هـ )حتى( 1426/03/02هـ) .
عٌن أستاذاً إلدارة الموارد البشرٌة وعمٌداً لكٌة إدارة األعمال األهلٌة بجدة منذ( 2005/07/01م ).
عٌُن نائبا ً تنفٌذٌا ً ارئٌس مجلس األمناءلشركة كلٌات إدارة األعمال منذ (2012/03/03م).
عٌُن مدٌراً مكلفا ً لجامعة األعمال والتكنولوجٌا منذ (2012/07/29م).
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