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المؤهالت
العلمية
 1979م

بكالوريوس إدارة و تسويق – جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

 1981م

ماجستير إدارة أعمال (بامتياز) – كلية اإلدارة الصناعية – جامعة الملك فهد للبترول و
المعادن

 2016م

دكتوراه في التخطيط االستراتيجي .جامعة قرنوبل ( GRENOBLE ECOLE DE
 – )MANAGEMENTفرنسا

الخبرات
العملية
 2015 - 1999م

عضو مجلس اإلدارة و مدير عام دار اليوم للصحافة و الطباعة و النشر.

 1999 – 1989م

نائب األمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.

 1989 – 1984م

نائب المدير العام للتخطيط و التسويق للشركة السعودية للنقل البري (مبرد) "شركة
مساهمة سعودية" باإلضافة لشغل وظيفة المدير اإلقليمي للشركة بالمنطقة الشرقية.

 1984 – 1981م

 محاضر بكلية اإلدارة الصناعية – جامعة الملك فهد للبترول و المعادن. باحث بمعهد البحوث – قسم الدراسات االقتصادية و الصناعية – جامعة الملك فهد للبترولو المعادن.

مهام أخرى
حاليا

 2003م  -اآلن

ممثل المملكة (عن أصحاب األعمال) بمنظمة العمل الدولية وكذلك في منظمة العمل العربية.

 2004م – اآلن

رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة المنطقة الشرقية.

 2007م – اآلن

عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للنشر الصحفي ( )WAN - IFRAألمانيا ،ورئيس لجنة الشرق
األوسط بالمنظمة.

 2010م – اآلن

رئيس مجلس إدارة شركة بسيل لالستثمار – الخبر

 2010م – اآلن

عضو مجلس األمناء – مركز رؤية للدراسات االجتماعية – الرياض

 2010م – اآلن

رئيس مجلس إدارة شركة هوية للعالمات التجارية – الخبر

 2011م – اآلن

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية (بناء) – الخبر

 2012م – اآلن

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية للتنمية البشرية/رابطة العالم اإلسالمي – الرياض

 1997م – اآلن

محاضر غير متفرغ (تسويق) كلية اإلدارة الصناعية  /جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – الظهران

 2015م – اآلن

عضو مجلس اإلدارة – مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية – الرياض

مهام أخرى
سابقا

 2006 – 2002م

عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية

 1996 – 1994م

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري(مبرد) شركة مساهمة سعودية  -الرياض

 2007 – 2004م

عضو مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس) شركة مساهمة سعودية – الدمام

 2012 – 2009م

عضو مجلس إدارة لجنة التنمية االجتماعية  -الدمام

 2015 – 2012م

رئيس مجلس المؤسسات الصحفية السعودية – الرياض

 2015 – 2013م

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع – الرياض

 عضوية العديد من مجالس اإلدارة و مجالس األمناء لشركات سعودية و جهات خيرية و تطوعية. -مشارك كمتحدث و رئاسة جلسات في مؤتمرات دولية و محلية في مجال اإلدارة ،االعالم و الموارد البشرية.

