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  العمليةالخبرات:  

 ىـ 19/1497 -19/1494رئيس قسم االقتصاد   -1

 أمين سر جمعية االقتصاد السعودية .   -9

 ىـ .1411-1411خالل الفترة  وزارة االسكانمستشار غير متفرغ في   -

 ىـ .1494-1491خالل الفترة مستشار غير متفرغ في مجلس القوى العاملة   -1

 عضو مجلس أمناء جامعة االعمال والتكنولوجيا األىلية بجدة. -1

الهيئـو العليـا لتيـوير مدينـة الريـاض  –عضو اللجنة الفنية لوحدة الدراسات االسـتراتيجية   -4   

 ىـ .1494 – 1491خالل الفترة 

خــالل  فــي الريــاضريــة الصــناعية عضــو فــي لجنــة التــدري  والقــوى العاملــة فــي ال رفــة التجا  -1

 .ىـ 1417 -ىـ 1414الفترة 

 . اإلداريةفي مركز البحوث في كلية العلوم  عضو  -6

  . جامعة الملك سعود -في لجنة التعيينات في قسم االقتصاد  عضو  -7

 .جامعة الملك سعود -ومقررا للجنة االمتحانات في قسم االقتصاد  عضو  -8

 .جامعة الملك سعود -العليا في قسم االقتصاد  الدراسات مقرر لجنة  -9

 .ليالب قسم االقتصاد  األكاديمي اإلرشادلجنة  مقرر -11

الســعودية عضــو فــي لجنــة التــدري  والقــوى العاملــة فــي مجلــس ال ــرة التجاريــة الصــناعية  -11

 ىـ .1416 -1414خالل الفترة 
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التجاريــة الصــناعية الســعودية  عضــو فــي لجنــة التــدري  والقــوى العاملــة فــي مجلــس ال ــرة -19

 ىـ . 1416 -ىـ 1414خالل الفترة 

   :الدرادات االقتصادية  

 
عضو في فزيق الدراسة إلعداد مشزوع استزاتيجية تنفيذية للسعودة بتكليف مه  -1

 وسارة العمل والشئون االجتمبعية .
العمالـة المواننـة فــي رئاسـة الفريـق الـذي اعــد دراسـة ا مـدى الحاجـة إلــأ وىـأل  حـد أدنـأ ألجــور  -9

ــــل مــــن جامعــــة الملــــك ســــعود )دراســــة  القيــــاخ الخــــاصا لصــــال  مجلــــس القــــوى العاملــــةس بتموي
 .ميدانية(

 

              إعداد دراسة وىأل حد أدنأ لألجور في المملكة العربية السعودية بتكليف من مجلس  -1

  . )دراسة ميدانية(  القوى العاملة

                   السعودي بتكليف من لالقتصادراسة الرؤية المستقبلية رئاسة الفريق الذي اعد د -4

 .وزارة التخييط
 

التكاليف الحقيقية المباشرة وغيره المباشرة للعمالة الوافدة “  أعد دراسة رئاسة الفريق الذي -1

  سعودبتمويل من جامعة الملك  سوأثارىا علأ االقتصاد الوننيا لصال  مجلس القوى العاملة

 .)دراسة ميدانية(
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     بإعداده قاموالذي  في المملكة العربية السعودية السوق العقاريقام بدراسة  رئاسة الفريق الذي -6

)دراسة   واإلسكانالعامة  األش البتكليف من وزارة  اإلداريةمركز البحوث في كلية العلوم 

 .  (مملكةومن ثم تم انشاء قاعدة بيانات عن سوق العقار في ال ميدانية

 تقييم األثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية لألزمة المالية العالمية عمى المممكةعضو في فريق دراسة  -7

 ،العربية السعودية

استراتيجية االسكان في المملكة العربية  بإعداد( الذي قام GIZعضو في فريق جي آي زد ) -8

 ة.السعودي

 .)دراسة ميدانية( اللحمة الوننية دراسة شارك في اعدادالذي  االقتصادي رئاسة الفريق -9

دراسة اقتصادية وتسويقية لمكيفات عالية الكفاءة بالمملكة من خالل  عضو في فريق -11

 .استبدال مكيفات قديمة ذات كفاءة متدنية

 

 عضو في فريق دراسة المساىمة االقتصادية للمرآة س بتكليف من المنتدى االقتصادي - 11

 . )دراسة ميدانية(

المشاركة في إعداد دراسة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بتكليف من مجلس  – 19

 التعاون لدول الخليج العربية.

مكت  دار  بأعدادهوالذي قام  األىليعلأ دراسة المشروخ الونني للتوظيف بالقياخ  اإلشراة -11

)دراسة  لتجارية الصناعية السعوديةبتكليف من مجلس ال رفة ا الدراسات االقتصادية

 .ميدانية(
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 عضو في فريق الدراسة لوىأل استراتيجية مكافحة الفقر في المملكة العربية السعودية. -14

   إعداد مجموعة من دراسات الجدوى االقتصادية للعديد من المشروعات التجارية . -11

 .9111اعداد التقرير السنوي للهيئة العامة لالستثمار عام  -16

تقديم العديد من الدورات التدريبية للدبلوماسيين ولإلعالميين ولرجال االعمال ولجامعي  -17

 .االقتصاديةالبيانات حول المفاىيم 

 
 

   :الكتب واألبحاث العلمية 
 كتاب عن سياسات التخصيص في عهد خادم الحرمين الشريفين. -
 
  العلميةالبحوث  : 
 البحوث املنشورة:  أ ( 
 -مجلــة معهــد اإلدارة العامــة  فــي المملكــة العربيــة الســعودية )  األجــورالــوظيفي علــأ  األمــنتــأثير  -1

 .ىـ ( 1416رج  

9-   The specfication of the Functional form of the labor 

demand Equation                 ىـ المجلد السابأل (1411 - اإلدارية)مجلة العلوم 

1-    Demand  in Saudi Arabia    Cement   

 .م(1998مارس   اإلسكندرية جامعة  -)مجلة كلية التجارة              

4- Cointegration, Error - Correction and demand for money in 

   Saudi Arabia    (1998 /6 -س مشترك إيياليا) مجلة جامعة جنوا.           
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          لمملكـــة العربيـــة الســـعودية ) مجلـــة دراســـات الخلـــيج العوامـــل المـــلثرة علـــأ عجـــز الموازنـــة فـــي ا  -1

 .م(9111-96العدد  الكويت –والجزيرة العربية 

العالقـة بــين عجـز الموازنــة العامــة وعجـز الحســاب الجـاري فــي المملكــة العربيـة الســعودية )جامعــة  -6

  .م(9111س 1االعدد  14واإلداره المجلد االقتصاد  - زعبد العزيالملك 

  الصـــادرات بـــالنمو االقتصـــادي : دراســـة تيبيقيـــة علـــأ اقتصـــاد المملكـــة العربيـــة الســـعودية عالقـــة  -7

 . م(9111س ) العلوم االدارية - 11 )مجلة جامعة  الملك سعود

8 -  The Effects of Budget Deficit on Money Demand In Saudi Arabia 

 

 ب( حبوث جاري إعدادها:

 ي في المملكة العربية السعوديةمحددات االستثمار األجنب. 

  .العالقة بين االستثمار الخاص واالستثمار الحكومي في المملكة العربية السعودية 

 العوامل االقتصادية الملثرة علأ ملشر األسهم السعودي. 

 

 

 ومنها بحوث الماجدتير العديد اإلذراف رلى: 

  ية.محددات االستثمار األجنبي في المملكة العربية السعود -1

 محددات االستثمار الخاص واالستثمار العام في المملكة العربية السعودية.  -9

 العالقة بين النمو االقتصادي والصادرات في المملكة العربية السعودية.  – 1

 ليل  علأ العمل في القياخ الخاص في المملكة العربية السعودية .ا  -4
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  .اص في المملكة العربية السعوديةاثر نمو عرض النقود علأ نمو القياخ الخ -1

 : المؤتمرات والندوات االقتصادية 
تقديم ورقة عمل حول العوامل االقتصادية الملثرة علـأ ملشـر األسـهم السـعودي فـي الملتقـأ  -1

 ٍٍ ٍٍ  ىـ .1416( شوال Smifexوالمعرض األول في سوق األسهم السعودي )سيمفكسٍ 
ل مجلــس التعــاون الخليجــي برعايــة الــدار المشــاركة بحلقــة نقــاس حــول واقــأل األســهم فــي دو  -9

 م( .9111الكويتية والمنعقد في مدينة أبو ظبي )نوفمبر 

 
 

المشاركة بورقة عمل حول اليل  علأ األسـمنت فـي المملكـة العربيـة السـعودية والمقـدم فـي  -1
ـــة االقتصـــاد  ـــدوة الواقـــأل الصـــناعة الســـعودية ومســـتقبلها فـــي اللقـــاء الســـنوي العاشـــر لجمعي ن

 م( .1966ة )مايو السعودي

المشـــاركة بورقــــة بعنـــوان )تجربــــة تـــونين العمالــــة فـــي المملكــــة العربيـــة الســــعودية .. والواقــــأل  -4
واليموحـات فــي النــدوة اإلقليميـة حــول أفضــل السـبل الكفيلــة بزيــادة فـرص العمــل للمــواننين 

 م( .9111في القياخ الخاص والمنعقدة في المنامة )يناير 

حول تخصيص األنشية البلديـة فـي المـدن العربيـة برعايـة المن مـة المشاركة في حلقة النقاش  -1
 م(9111العربية إلنماء المدن والمنعقدة في الرباط )ديسمبر 

 المشاركة في ملتمرات العديد من الجمعيات االقتصادية المحلية واإلقليمية والعالمية . -6

 

 


