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 المهاـ التدريسية
 إدارة إستراتيجية  -بحكث العمميات   - تخطيط كمراقبة اإلنتاج  -جإلنتاإدارة ا- 

   - تحميػل كمػي  - منػاى  بحػث كتحميػل كمػي  -المشػاريعإدارة    - القيػادة كاالبتكػار
 إدارة المشتريات كالمخازف  - إدارة المكاد - دارةإلا - مشركع بحثي

 كالدراسػػات العميػػا )فػػي بػػرام    كالتعمػػيـ عػػف بعػػد  يػػتـ التػػدريس فػػي مرحمػػة البكػػالكريكس
ماجستير إدارة ك ي الماجستير التابعة لجيات مختمفة كمنيا ماجستير إدارة اإلعماؿ التنفيذ

برنامج ماجستير إدارة اإلعماؿ التنفيذي يتـ التدريس فيه عمى شػك  قاابػ  ) رياضية 
  تدريبة(.

  جدة . –تـ التدريس في كميػػػػة الدفاع الجكي عدة سنكات       
 / منتدياتالمؤتمػرات/ ندوات / قماات دراسية

 –جػػػػػػدة  -جامعػػػػة الممػػػػؾ عبػػػػد العزيػػػػز  -)كرشػػػػة(   التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي لكميػػػػات رابػػػػ  .1
 . 2016/ 5/ 15ىػ المكاف  1437/ شعباف / 8 .المممكػة العربيػة السػػعكدية

شػػػراكة فعالػػػة   -" شػػػراكات القطػػػاع الخػػػاص كالعػػػاـ   2016منتػػػدد جػػػدة االقتصػػػادي      .2
ة الغرفػػػػػة التجاريػػػػػ .2016/ 3/ 4-2ىػػػػػػ المكافػػػػػ  5/1437/ 24- 22لمسػػػػػتقبل أفضػػػػػل"  

 متكف ، جدة. يفندؽ الي - الصناعية بجدة

 2014/ مارس/  20-18" اإلنماء مف خالؿ الشباب"   2014منتدد جدة االقتصادي   .3
 فندؽ الييمتكف ، جدة. -الغرفة التجارية الصناعية بجدة 

االقتصػػػػػػػاد الػػػػػػػكطني : التحػػػػػػػديات  –المػػػػػػػعتمر العممػػػػػػػي الثػػػػػػػاني لكميػػػػػػػة االقتصػػػػػػػاد كاإلدارة  .4
 24-22.المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػػعكدية –جػػػػػدة  -كالطمكحػػػات. جامعػػػة الممػػػؾ عبػػػد العزيػػػز 

 ـ.  2014أبريل  24-22ىػ المكاف  1435جماد اآلخرة 

The 2
nd

. Saudi  Economy Conference: Challenges and Ambitions.  

االقتصػػػػػػػػاد الػػػػػػػػكطني : التحػػػػػػػػديات  –المػػػػػػػػعتمر العممػػػػػػػػي األكؿ لكميػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػاد كاإلدارة  .5
 18-16، المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػػعكدية –جػػػػػدة  -كالطمكحػػػات. جامعػػػة الممػػػؾ عبػػػد العزيػػػز 

 ـ.  2012مايك  9-7ىػ المكاف  1433جماد اآلخرة 

The 1
st
.  Saudi  Economy Conference: Challenges and Ambitions. 

6. International  Conference  for Deans  and Directors 2012. Barcelona, Spain, 14-

16 May2012.  
7. KAU Assurance of Learning. Carla  Sayegh. Beirut, Lebanon,19-21 /3/2011. 

 معتمر العكلمة كالتحديات االقتصادية لمقرف الكاحد كالعشػػريف عمى الشرؽ االكسػط .8



 

3 

 

(Globalization-The Middle East and the Economic Challenges of the 21 st.  Century  

Conference, Org. by:  Harvard  Government School)  
 ىػ1419/  8/ 25-24 المممكػة العربيػة السػػعكدية. –جػػدة  -الغرفة التجارية بجدة

 ـ .1998/ديسػمبر/14-13المكاف  
9. Performance  Measuremeant - Theory and Practice.    Cambridge  University, 

Cambridge, U.K. 15-17 July, 1998 

 -25ندكة التعميـ العالي فى المممكة العربيو السػعكدية : رعد مسػتقبمية.  الريػػا  :   .10
  ـ.25/2/1998ػ  22ىػ المكاف  28/10/1418

 ـ 1997المعتمر الثاني العالمي : دركس فى القيادات االدرايو لعاـ  .11

 (The Second Annual Worldwide Lessons in Leadership Series 1997)    الغرفة
ػ  27ىػ المكاف  27/6/1418ػ  26التجارية بجدة )عبر األقمار الصناعية( ػ جدة : 

 ـ.28/10/1997
 World Bank Experience in)صيص ندكة تجربة البنؾ الدكلي فى التخ .12

Privatization)  -  : ىػ 13/6/1418معيد اإلدارة العامة الريا  ػ
 ـ.14/10/1997المكاف :

قصػيره متعػدده فػى مجػاؿ إدارة العمميػات ػ جامعػو ميشػجف ػػػ   حضػكر حمقػات دراسػيو .13
 أمريكا 

 Ann Arbor - University of Michigan  ـ.1997ػ يكليك ػ أغسطس 
14. International Airline Industry Conference 1995, Meeting Future 

Challenges, Nov. 21-23 , 1995, Jeddah Chamber Of Commerce , Jeddah , 

Saudi Arabia . 

15.  Operations Management  Association, 8th Annual Conference-Service 

Operations: The Design and Delivery Of Effective Service Operations - 

University  Of  Warwick, UK , 25-26 May 1993 . 

16. Operations Management Association, 5th International  Conference - 

Manufacturing Strategy Theory and Practice - University Of Warwick , U.K 

26-27 June , 1990 . 

17. Operations Management   Association , 4th  Annual Conference- Operations 

Management - University Of Glasgow , U.K , 5-6    Jan. 1989. 

18. Teaching  Methods Conference , University  Of   Glasgow , U.K, 25 - 

29/Oct./1988 . 
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 قضور الدورات
 

. Introduction to MOOCsمقدمة في المقرر المفتكح عبر االنترنت ذك النطاؽ الكاسع  .1
ىػ 1436/ 1/  27-26 جامعة الممؾ عبد العزيز –   مركز تطكير التعميـ الجامعي 

 . 2014/ 11/  20-19المكاف  

 Mental  Maps and Theirالخرائط الذىنية كاستخداماتيا في عمميتي التعميـ كالتعمـ  .2

uses in Teaching . 10 جامعة الممؾ عبد العزيز –   مركز تطكير التعميـ الجامعي- 
 ـ. 2014/ 11/  4-3ىػ  المكاف  1436/ 1/ 11

مركز تطكير التعميـ   . Process  Evaluation of the Educationalتقييـ العممية التػػعميميػػػػػة  .3
/ 5/ 13-12ىػ  المكاف   1435/ 7/ 14-13 جامعة الممؾ عبد العزيز –   الجامعي 

 ـ2014

      Blackboard Essential Training- E-Learning أساسيات نظاـ البالؾ بورد التعميـ عف بعد .4

ىػ المكاف  1435/ 5/ 18-17 جامعة الممؾ عبد العزيز –   مركز تطكير التعميـ الجامعي 
 ـ.18-19/3/2014

5. Leading without  A Title : High Performance Leadership in Turbulent Times. 

Robin Sharma. Saudi Law Training Center. Jeddah, Saudi Arabia. 21/3/ 1431, 

March 7, 2010. 

 ,Effective Personal Productivity  (Paul J. Meyer   اإلنتاجيػػة الشخصيػػػة الناجحػػة .6

Founder .)LMI .  هووو  وافجو ووو  26/1/1431 -هووو  28/12/1430. هيلتوووجد .وووDec.15/2009 – 

Jan.12/2010.. 

 Using Electronic Presentations forاستخداـ العرك  االلكتركنية لتقديـ المادة العمميػػة  .7

Introducing Courses   26 جامعة الممؾ عبد العزيز –   مركز تطكير التعميـ الجامعي-
 ـ.2009 /14/11-13ىػ المكاف  1430/ 12/ 27

  .Innovation & Academic Creative Thinkingاالبتكار كالتفكير اإلبداعي األكاديمي  .8
ىػ 1430/ 29/10-28.  جامعة الممؾ عبد العزيز –   مركز تطكير التعميـ الجامعي 

 ـ.2009/ 18/10-17المكاف  
  Using The Education Management (،  emesاستخداـ  نظاـ التعميـ اإللكتركني ) .9

Electronic System 12/3-10. جامعة الممؾ عبد العزيز -. عمادة التعميـ عف بعد /
 ـ.9/3/2009-7ىػ المكاف  1430
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 Using The Virtual Classes (CENTRA)استخداـ  نظاـ الفصكؿ االفتراضية  .10

System 3  ىػ المكاف1430/ 7/3-6. جامعة الممؾ عبد العزيز -. عمادة التعميـ عف بعد-
 ـ.4/3/2009

مركػػز تطػػكير التعمػػيـ . The Court Thinking  Programالكػػكرت لتعمػػيـ التفكيػػر  .11
/ 12/11-10ىػ المكاف  1428/ 2/11 -29/10.  جامعة الممؾ عبد العزيز –   الجامعي 

 ـ.2007
12. Bricks To Bridges : Make Your Strategy Come Alive. Robin Speculand. 

Saudi Law Training Center. Jeddah, Saudi Arabia. 16-17/5/1428, 2-3 / June/2007. 

 
مركػػػز .  (MCQ)تخطػػػيط  كأعػػػداد االختبػػػارات ذات االختيػػػار المتعػػػدد )اإلجابػػػات(  .13

-8ىػػػػ المكافػػػ  1426/ 28/1-27.  جامعػػػة الممػػػؾ عبػػػد العزيػػػز –تطػػػكير التعمػػػيـ الجػػػامعي 
 ـ.2005/ 9/3

 Teaching Skills in Distance Learningميارات التدريس عف بعد     .14
  4/ 26-25ىػ المكاف  7/3/1425-6 جامعة الممؾ عبد العزيز –مركز تطكير التعميـ الجامعي  
 ـ. 2004/

     University of  حضكر مناقشات عممية أثناء سػنة التفرغ العممي في جامعة  .15

  Sains Malaysia )ـ.2003ىػ / 1423)ماليزيا 

16. Eight  Hour Creativity and Innovation Seminar* 

جامعة مشيجف  ( Service Management) دكرة قصيرة في مجاؿ إدارة الخدمات  .17
University of Mchigan  2001/ 20-16ىػ المكاف  ابريل 26/1422-22، محـر 

القيادة كتحديات القرف الحادي كالعشريف . الغرفة التجارية بجدة )مقدمة عف  .18
 ـ .14/11/1999-13درات البشرية )قدرات(( . طري  معسسة الق

  Quality  Standards Of  Staffاألسػػػتاذ الجامعي . ألداءمقاييس  الجػكدة  .19

Member’s  Academic  Performance  

ىػػػػػػ المكافػػػػػ  11/2/1420جامعػػػػػة الممػػػػػؾ عبػػػػػد العزيػػػػػز  –مركػػػػػز تطػػػػػكير التعمػػػػػيـ الجػػػػػامعي 
 ـ.26/5/1999

 -. مركػز تطػكير التعمػيـ الجػامعي (Internet and Intranet) كاالنترنػتاإلنترنػت  .20
ـ جدة المممكة 14/10/1998-11ىػ المكاف  24/6/1419-21عبد العزيز  جامعة الممؾ

 العربية السعكدية.
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التميز في التدريس الجامعي : تطكير األداء التعميمي . مركز تطكير التعميـ      .21
 - 28ىػ  المكافػ        1417/ 5/  18 - 16الجامعي _ جامعة الممؾ عبد العزيز _ 

 ـ  جػدة . المممػكػػة الػعػربيػػػة  السػػػػػػعػكديػػة  1996/   9/   30
( Excellence  In  University  Teaching : Improving  the  Instructional Process ). 

تركنػي . البريػد االلك -مدخل لالستخداـ االكاديمي لمحاسبات : شػبكة المعمكمػات  .22
ىػػػػ   21/12/1416-19 -جامعػػػة الممػػػؾ عبػػػد العزيػػػز  -مركػػػز تطػػػكير التعمػػػيـ الجػػػامعي 

 ـ  جدة . المممكة العربية السعكدية .   1996/   5/  8-6المكاف 
An  Introduction  to  Academic  use  of  Computers  for :  

- Information  Networks   

- E- mail   
 -مركػػز تطػػكير التعمػػيـ الجػػامعي  -اسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػي فػػي التعمػػيـ الجػػامعي .23

 ىػ جدة . المممكة العربية السعكدية .  15/10/1416-14 -جامعة الممؾ عبد العزيز 
                   (Computers  For  University  Teaching   . ) 

جامعػة الممػؾ عبػد  -معي مركز تطكير التعمػيـ الجػا -أساليب التعميـ لمطالب  .24
 ىػ جدة . المممكة العربية السعكدية .                                               7/1/1416ػ  5العزيز 

     (Evaluation  of  Student  Learning : A Critical  Part  of  University  Teaching   ) 
جامعػػة الممػػؾ عبػػد  -مركػػز تطػػكير التعمػػيـ الجػػامعي  -تطػػكير كتقػػيـ المنػػاى   .25

  Curriculumىػػػػ جػػػدة. المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية . ) 16/11/1414-12العزيػػػز

Development  and  Evaluation . ) 
جامعة الممؾ عبد  -مركز تطكير التعميـ الجامعي  -طرؽ تدريس العمكـ األدبيػػة  .26

 ىػ جدة. المممكة العربية السعكدية .7/11/1413 - 5العزيز     

جامعػػػة الممػػػؾ عبػػػد  -مركػػػز تطػػػكير التعمػػػيـ الجػػػامعي  -كتابػػػة التقنيػػػة العمميػػػة   .27
 ( .  Technical  Writingىػ جدة. المممكة العربية السعكدية ) 26/8/1413-22العزيز

عبػػػػد  جامعػػػػة الممػػػػؾ -مركػػػػز تطػػػػكير التعمػػػػيـ الجػػػػامعي  -دالئػػػػل لممعمػػػػـ الجػػػػامعي   .28
 ( . Teaching  Tipsىػ جدة. المممكة العربية السعكدية )  19/8/1413-15العزيز

جامعػة الممػؾ عبػد  -مركز تطػكير التعمػيـ الجػامعي  -كسائل التدريس الجامعي   .29
جػػػػدة . المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية )  - 27/7/1413-23العزيػػػػز                      

College  Teaching  Methods.) 
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 -مركػػػػز تطػػػػكير التعمػػػػيـ الجػػػػامعي  -يػػػػادات األكاديميػػػػة كتقػػػػيـ التػػػػدريس الق .30
 جده المممكة العربية السعكدية  -ىػ 18/11/1412-14جامعة الممؾ عبد العزيز   

                        (Academic  Leadership  and  Teaching  Excellence  ) 
جامعة الممؾ عبد العزيز  -مركز تطكير التعميـ الجامعي  -ميارات التعميـ  .31

 ( .Instructional  Skillsجده المممكة العربية السعكدية ) -ىػ 12-16/1412
  مقاضرات  قضور

 تـ قضور مقاضرات كثيرة ومنها:
 الغرفػة التجاريػةتجربة البيؾ. ـ/ رامي أبو غزالة الربيس التنفيذي لشػركة البيػؾ لظنظمػػة الئذابيػػػة. 

 ـ.2007/ 7/11ىػ المكاف  1428 /26/10.  بجدة الصناعية
 

  تاديـ دورات  ) كمدر  ( :
   .في جيات مختمفة )كفقاً  لمكقت المتاح( تـ تقديـ العديد مف الدكرات

 

  أبقاث لدوريات عممية : تقكيـ
 .  كغربية سعكدية تـ تحكيـ األبحاث لدكريات مختمفة سعكدية كغيري

   دراسات لماطاع الخاص :

 ىناؾ مجمكعة مف الدراسات تـ القياـ بيا لمقطاع الخاص منفردًا اك ضمف فري  مف الباحثيف. 

 األشراف األكاديمي على برامج تعليميـة:

)جمادد األكلى/  جامعة الممؾ عبد العزيز –دبمـك الفندقة كالسياحة برنام  المشرؼ عمى  -
 ىػ لمدة عاـ(.1428

)رجب  جامعة الممؾ عبد العزيز –ماجستير إدارة اإلعماؿ التنفيذي المشرؼ عمى برنام   -
/  -ىػ 1424/   ىػ (.1428محـر
ىػ لمدة عاـ 1423)جػدة(  CBA كمية إدارة اإلعماؿعضك المجنة األكاديمية لإلشراؼ عمى  -

 )تعييف مف قبل الجامعػػػة(. 

 _ الريا   رؽ األوسط_ مركز الش اإلدارة لمجامعيفالمشرؼ األكاديمي العاـ لبرنام   -
 ىػ(. 1421/ 11/ 15ىػ_ 1420/ 5/7)
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 المؤلفػػػػات
 تقييـ “ (،1437، ياسر عبد الحميد الخطيب ، عصاـ حسف ككثر ) خالد منصور الشعيبي

مف كجية نظر المتبرعيف  الجمعيات الخيرية في المممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعكديػػة دكر
مجمة جامعة الممؾ عبدالعزيز )االقتصاد كاإلدارة( ، المجمد . ”دراسة ميدانيػػػػػػػػة –كالمستفيديف 

 ( العدد الثاني. 30)
 دراسة كتحميل عكامل النجاح الحاسمة لتطبي  إدارة  (. "2016) خالد منصور الشعيبي

ة ػػػػػػػػػػدراس – لمشركات الصناعية  الجكدة الشاممة كتأثيرىا عمى األداء غير المالي كالمالي
 . يكليك،   53كمية التجارة لمبحكث العممية  )جامعة االسكندرية(، مجمد مجمة ". ميدانيػػػػػػػػة

 Khalid M. Al-Shuaib )2016(. " Reaping the Benefits of Long Term 

Relationship with Suppliers: An Evidence from the Saudi Chemical 

Industry”. International  Journal of  Business  and Management, Vol. 

11, No. 8. 

  ، (. "دكافع 2016، ياسر عبد الحميد الخطيب ) خالد منصور الشعيبيعصاـ حسف ككثر
دراسة تطبيقية عمى    -عامل العمالء مع صاالت االفراح كمدد رضائيـ عف خدماتيا ت

 .)، الماؿ كالتجارة ، العدد ) أغسطس كسبتمبر محافظة جدة"
 Khalid  M.  Al-Shuaibi (2016). “A Structural Equation Model of 

CSR and Performance:  Mediation   by Innovation and Productivity”. 

Journal of  Management and Sustainability; Vol. 6, No. 2, 139- 153. 

ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733. 

 Khalid M. Al-Shuaibi,  Mohamed Zain,  and  Norizan Kassim 

(2016). “ Performance Indicators for Quality, Innovation, and 

Competitiveness : A Survey on the Saudi Manufacturing Sector”. 

International Business Research, Vol. 9, No. 2, 99-113. ISSN 1913-

9004 E-ISSN 1913-9012. 

 دراسة كتحميل ادارة االبتكار كتأثيرىا عمى األداء المالي" (. 2016) خالد منصور الشعيبي  
  دراسػػػػػػػػػػة ميدانيػػػػػػػػة عمى قطاع المنتجات الكيميائية في المممكة العربية السعكدية – لممصانع

المجمة العربية لإلدارة )المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية(، ".  باستخداـ نمكذج المعادلة البنائية
 . 2، العدد  (36المجمد )
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 Livanis, G. , Robertson, C. , AL- Shuaibi, K. , and Hussain, K. 

(2016) “Outsourcing Destination Choices: The Role of Economic and 

Cultural Attributes”. International Marketing Review ,  Vol. 33, No. 1, 

51-87 , (ISI). 

  األسباب الرئيسية في تعثػر  (. "2015) سميماف عتي  الفايدي ، الشعيبيخالد منصور
مجمة  ". الصناعية في المممكة العربية السعكدية مشاريع  صناعة النفط كالغاز بمدينة ينبع

  جامعة عيف شمس(، العدد الثاني. –الفكر المحاسبي ) كمية التجارة 
 دراسة “(، 1435، عصاـ حسف ككثر، ياسر عبد الحميد الخطيب ) خالد منصور الشعيبي

عمى تطكير نشاط الجمعيات الخيرية في المممكة العربية السعكدية: كتحميل العكامل المعثرة 
  .45-3، محـر، 1، العدد 54دكرية معيد اإلدارة العامة. المجمد  .”دراسة ميدانية

 Livanis, G., Robertson, C., Al-Shuaibi, K., and Hussain, K. (2014), Outsourcing 

Destination Choices: The Role of Formal and Informal Institutions. AIB 2014 

Annual Conference , Vancouver, Canada. June 23–26. 

 Livanis, G., Robertson, C., Al-Shuaibi, K., and Hussain, K. (2012), Level of 

Economic Development and Religion as Information Indices of  Supplier Quality. 

2012 Annual Meeting of the Academy of International Business-US North East 

Chapter. Sacred Heart University. October 11 – 13. 
  ،اآلثار (، 2011، ياسر عبد الحميد الخطيب ) خالد منصور الشعيبيعصاـ حسف ككثر

دراسة ميدانية . بحث مدعـ  –المترتبة عمى الحكادث المركرية كسبل تقميصيا  االقتصادية
 مف قبل مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمكـ كالتقنيػة.

 Olson, J. R., Al-Shuaibi, K. M. &  Mandurah, S. M., (2011).  Examining Core 

Values in Hospitals: A comparative study between U.S. and Saudi Hospitals. 

2011 DSI Annual Meeting Conference, USA. 
 (1426)، ياسػػػر عبػػػػد الحميػػػد الخطيػػػب ، عصػػػػاـ حسػػػف كػػػػكثر خالػػػد منصػػػػور الشػػػعيبي  ،

 –تكجيػػػات األسػػػر السػػػػعكدية   االسػتيالكيػػػػة فػػػي منطقػػػة مكػػػة المكرمػػػة كالريػػػا   كالشػػػرقية 
 دراسػة ميدانيػػة . بحث مدعـ مف قبل مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنيػة. 

 (2005)، ياسػػػػر عبػػػػد الحميػػػػد الخطيػػػػب ، عصػػػػاـ حسػػػػف كػػػػكثر خالػػػػد منصػػػػور الشػػػػعيبي، 
جتماعيػػة لممػػكارد البشػػرية فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ، المعشػػرات األكليػػة لػػنمط الحيػػاة اال

مسػػتخمص مػػف دراسػػة  تكجيػػات األسػػر السػػػعكدية   االسػتيالكيػػػة فػػي منطقػػة مكػػة المكرمػػة )
،  المػػعتمر العممػػي السػػنكي الػػدكلي  (دراسػػػة ميدانيػػػػة. الباحػػث الرئيسػػي –كالريػػا  كالشػػرقية 
ل دكر المػػكارد البشػػرية العربيػػة فػػي ظػػل التػقػػػنيات رعيػػة اسػػتراتيجية لتفعيػػ –الحػػادي كالعشػػركف 
 أبريل. 21-19المعاصرة. القاىرة : 
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 استخداـ أسمكب تحميل مغمف البيانات في قياس الكفاءة (1424) خالد منصور الشعيبي" ،
النسبية لمكحدات   اإلدارية  بالتطبي  عمى الصناعات الكيماكية كالمنتجات البالستيكية 

المجمد  بالمممكة العربية السػعكدية". مجمة جامعة الممؾ سػػعكد )العمـك اإلدارية(بمحافظة جدة 
 .2، العدد  16

 حمقات الجكدة : استخداماتيا كفكائدىا كمشاكل )1423( خالد منصور الشعيبي" ،
دراسة ميدانيػة عمى المصانع الكبرد". مجمة االقتصاد كاإلدارة _ جامعة الممؾ  -تطبيقاتيا
  .1، العدد  16ز. المجمد عبد العزي

 الفعمية -، " األنظمة الخبيرة: اسػػتخداماتيا كفكائدىا) 2000 (خالد منصور الشػعيبي
كالمتكقعة دراسة استطالعيو  عمى المصانع الكبرد في قطاع الصناعات  الكيماكية 

 .، مايك 2، العدد  7المجمة العربية لمعمـك اإلدارية. المجمد  .كالمنتجات البالستيكية " 
 مدد استخداـ أساليب التنبع في تقدير حجـ الطمب )1995(  خالد منصور الشعيبي "  ،

 .2، العدد  35عمى المنتجات الصناعية في مدينة جدة ". مجمة اإلدارة العامة ، المجمد 
 Southern , G. and Al – Shuaibi, K. (1990) , “ Manufacturing Strategy : A 

Hypothesised Model - A Survey On The Saudi     Manufacturing   Private    
Sector, “  5th International  Conference  Of  The  Operations  Management  
Association ,  Manufacturing Strategy - Theory And Practice, ed .C. Voss, Vol 2 
, 795 - 813 , U.k. 26/27 June 1990. University Of Warwick. 

 
 لرساب  الماجستير   اإلشراؼ األكاديمي

 تـ االشراؼ عمى مجمكعة مف رسائل الماجستير. -
 مناقشػػة رسػاب  ماجستير   

 تـ مناقشػػة مجمكعة مف رسائل الماجستير )عضك في لجنة االختبار(.
 أكاديميةعضوية جمعيات 

) سػػػابقًا إدارة   EUROMA-عضػػػك فػػػي جمعيػػػة إدارة العمميػػػات اإلنتاجيػػػة األكربيػػػة   .1
 ( .  UKOMA  -البريطانية  ةنتاجيإلالعمميات ا

 المممكة العربية  السػػعكدية (  –عضك في جمعية  مجمس إدارة الجكدة  ) جدة  .2

 عضك في الجمعية السػعكدية لإلدارة. .3
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 ة لجاف ػػػػعضويرباسة و 
/ 8/5راب  في  –رئيس  لجنة المفاضمة لممقابالت الشخصية لممعيديف كالمعيدات بكمية االعماؿ 

 ق.1437
لجميع أقساـ كمية  لمرحمة البكالكريكس )انتظاـ( تطكير الخطط الدراسيةل العامة  مجنةالرئيس  
 ىػ. 17/11/1436راب  في  –االعماؿ 
 Entrepreneurshipماجستير  في ريادة االعماؿ برنام    2المجنة العامة  إلنشاء عدد رئيس  

 ىػ.18/11/1436في راب   - )االكاديمي كالتنفيذي( بكمية االعماؿ
/ 4/ 9المفاضمة لممقابالت الشخصية لممعيديف كالمعيدات بكمية االقتصاد كاإلدارة في عضك لجنة 

 ىػ. 1436
بكمية كالمحاضريف  كالمحاضرات  المفاضمة لممقابالت الشخصية لممعيديف كالمعيدات عضك لجنة 

 ىػ. 1434/ 3/ 11االقتصاد كاإلدارة في 
 ىػ(.1431)ذك القعدة في الكمية عضك لجنة تككيف األقساـ العمميػػػػػػػػػػػػػػػة الجديدة 

 ىػ(. 1428رئيس لجنة استحداث قسـ لإلدارة الصناعية بكمية االقتصاد كاإلدارة )شعباف 
لمدة فصميف  1428 -1427كاألىداؼ لجامعة الممؾ عبد العزيز رئيس لجنة معياري الرسالة 

 دراسييف )انتيت أعماؿ المجنة بتقديـ التقرير(.
 ىػ(19/8/1422عضك لجنة كضع معايير كضكابط المعاىد كالكميات األىمية المتخصصة)

طاعات عضك لجنة دراسة القكاعد المنظمة لمعقكد االستشارية التي قامت الجامعة بتكقيعيا مع الق
 ىػ(.16/9/1422الخارجية )

 ىػ(.25/4/1422عضك المجنة الدائمة لدراسة شئكف المتعاقديف )برئاسة ككيل الجامعة في 

عضك المجنة العامة لألشراؼ كالتنسي  عمى كضع الييكل التنظيمي كالخطة الدراسية لكمية العمكـ 
 ىػ(.22/7/1422المالية كاإلدارية فرع المدينة المنكرة )

ىػ 1/5/1422لمجنة اإلشرافية بجامعة الممؾ عبد العزيز عمى معيد إدارة األعمػاؿ )عضك ا
 ىػ(.4/1423

 ىػ(.7/1423 -ىػ28/10/1421عضك المجنة الدائمة لمقبكؿ كالتسجيل )
 American Assembly of)  بكمية االقتصاد كاإلدارة AACSBعضك المجنة العامة لجمعية 

Collegiate School of Business - Standards for Business Accreditation ) 
 الدكلي مف ىذه الجمعية( االعتماد)لمحصكؿ عمى  ىػ1421
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 ىػ(.7/1423 -ىػ28/10/1421) بكمية االقتصاد كاإلدارة AACSBناى  لجمعية مرئيس  لجنة ال

 .ىػ1421ىػ/1420ىػ ، 1420/ 1419عضك المجنػة االسػػتشارية )ربط الكمية بالمجتمع( 

 . ىػ1421ىػ/1420ىػ ، 1420/ 1419كمية االقتصاد كاإلدارة لعاـ  -لجنة يـك المينة رئيس 

) قػػػرار   جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز  المجػنػػػة  الػدابمػػػة  لػبرمجػػػػة   تػنػفيػػػذ   ميػػزانيػػػةعضػػػو   
 هػ (.65/15/1165هػ قتى 1111/   2/  11مػعالي  مػديػر  الػجامعة 

قسـ  إدارة  األعمػاؿ إلى  مػدرسػػػة  إدارة  األعمػاؿ ) قػػرار  سػعػػادة  عميػػػػد  رئيس  لجنة  تػحكيل  
 ىػ  ( .1418/  5/ 16الكمػيػػػػة  في 

عضك المجنػة  الدائمة لمدارسات  العميا لمطالبات  مف  خالؿ  بػرنام   األشراؼ  المشػترؾ )قػػرار  
 ىػ(.1419/  7/ 1 -ىػ 1417/   3/   14مػعػالي  مػدير  الػجػامػعػة  

_ 1416   الفصػػػػػل الثػػػػػاني -رئػػػػيس لجنػػػػػة اإلشػػػػراؼ المشػػػػػترؾ كالمبتعثػػػػيف بقسػػػػػـ إدارة األعمػػػػاؿ 
 ( . ىػ1419

 ىػ  1416الفصل األكؿ  -عضك لجنة  " الدراسات العميا " بقسـ إدارة األعماؿ 

 ىػ ) مستمرة. 1416الفصل األكؿ  -عضك لجنة  " الجكدة الشاممة " بقسـ إدارة األعماؿ 

     -( بقسػػػػػػـ إدارة األعمػػػػػػػػاؿ  MBAعضػػػػػػك لجنػػػػػػػة  تقيػػػػػػيـ برنػػػػػػام  الماجسػػػػػػتير بػػػػػػدكف رسػػػػػػالة  ) 
 . ػى 1417/ 1416الفصل الثاني 

 ىػ.141الفصل األكؿ  –عضك لجنة اختبار القبكؿ  لمرحمة الماجستير بقسـ إدارة األعماؿ 

 ىػ. 1415الدراسية التمييدية " بقسـ إدارة األعماؿ  ةعضك لجنة " جدكد السن

 ( بقسـ إدارة األعماؿ  MBAعضك لجنة إعادة صياغة  برنام  الماجستير بدكف رسالة ) 

 ىػ. 1414 -"  يةالعمم ةعضك لجنة " معايير التخصص العاـ كالدقي  لمترقي

ىػػ كحتػى الفصػل  1413الفصػل  –عمػاؿ ألدارة اإ عضك لجنة اختبار القبػكؿ بمرحمػة الماجسػتير  بقسػـ
 ىػ . 1415األكؿ 

 
 الخبػػرة اإلداريػه في المجاؿ األكاديمي

 حتى اآلف ( -ىػ 1436/ 20/5جامعة الممؾ عبد العزيز ) -راب    –عميد كمية االعماؿ  .1

/ 20/6 -ىػ 1432/ جمادد الثانية / 20)  جامعة الممؾ عبد العزيز -رئيس قسـ التمكيل  .2
 (. ىػ1436
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جامعة الممؾ عبد العزيز  –ماجستير إدارة اإلعماؿ التنفيذي المشرؼ عمى برنام   .3
 ىػ (.1428محـر / /29 -ىػ 1424رجب / / 15)
 -هػػػػػ66/01/0460ة الممػػػػؾ عبػػػػد العزيػػػػز)ػامعػػػػػج –وكيػػػػ  كميػػػػة االقتصػػػػاد واإلدارة  .4

 (.لقصولي عمى تفرغ عممي 7/0461
جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز     –كميػػة االقتصػػاد واإلدارة  –المشػػرؼ عمػػى قسػػـ المقاسػػبة  .5

 هػ ( .01/00/0460 –هػ 01/7/0460) 
 –المكّمف  وكي  كمية االقتصاد واإلدارة لمشبوف اإلدارية والمالية والعالقات العامة .6

 ىػ(.26/10/1421 –ىػ 16/8/1421جامعة الممؾ عبد العزيز )
جامعة الممؾ  – اإلدارية والمالية والعالقات العامةوكي  كمية االقتصاد واإلدارة لمشػػبوف  .7

 ىػ (.71/8/7147 –ىػ 7179/ 8/ 77عبد العزيز         ) 

 44 -ىػػػػ44/1/7147) خػػػالؿ فتػػػرة الصػػػيف(  المكمػػػ  واإلدارةعميػػػد كميػػػة االقتصػػػاد  .8
 ىػ .5/7147/

الممػؾ    جامعػة  – وكي  كمية االقتصاد واإلدارة لمدراسات العميا والبقث العممي المكّمػ  .9
 ىػ (1420العزيز ) شير شعباف  عبد

جامعػػػة الممػػػؾ  –رئػػػيس  قسػػػـ إدارة األعمػػػاؿ المكمػػػف _ كميػػػة االقتصػػػاد كاإلدارة  .71
 ىػ(.41/7/7141ىػ _ 77/8/7179عبد العزيز ) 

جامعػػة الممػػؾ عبػػد  -كميػػة االقتصػػاد كاالدارة  -  ربػػيس  قسػػػػػـ  إدارة  االعػػمػػػػػػػػػاؿ .11
 ىػ (.1419/ 17/8ىػ _  1417/  9/   3العزيز ) 

كميػػػػػػػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػاد                         -المشػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى إدارة المبتعثػػػػػػػػػيف كاإلشػػػػػػػػػراؼ المشػػػػػػػػػترؾ  .12
 ىػ كلمدة عاـ كاحد(. 1416/ محـر / 20جامعػػػػػػػة الممؾ عبدالعزيز )  -كاإلدارة 

 

 خطابات الشػكر والجوابز
تػػػـ اسػػػتالـ عػػػدد مػػػف خطابػػػات الشػػػكر كالػػػدركع كمػػػف ضػػػمنيا خطػػػاب معػػػالي مػػػدير الجامعػػػة فػػػي 

 ىػ.27/6/1419
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 التفرغ العممي
 ىػ19/6/1423لمدة عاـ مف تاريخ  سنة التفرغ العمميتـ الحصكؿ بعكف هللا كتكفيقو عمى 

      University of  Sains . كتـ قضاء جزء مف ىذه السنة في جامعة (ـ2003)
Malaysiaماليزيا(. كتـ أيضًا زيارة بع  الجامعات الماليزية كمنيا الجامعة اإلسالمية(  

 الخبرة اإلدارية
  ىػ. 1423ربيع الثاني  -1422مستشار غير متفرغ _ معيد األلفيػػػة )جدة(. محـر 
   كناء ( . ر الشركة الدكلية لمخدمات المتخصصة )  –مستشار غير متفرغ 

 . ىػ 1421ذك الحجة  -ىػ  1419ذك القعدة 
  اإلسػػػػػػػػالميةىيئػػػػػػػػػػة اإلغاثػػػػػػػػة  –المشػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى ادارة العمميػػػػػػػػات بمشػػػػػػػػػػركع صػدقتػػػػػػػػػػاف .

 ىػ لمدة خمسػػة شػػيكر.1/7/1415
  مػػػدق  حسػػػابات فػػػي بنػػػؾ القػػػاىرة السػػػعكدي )الحقػػػًا البنػػػؾ المتحػػػد حاليػػػًا البنػػػؾ السػػػعكدي

 شيكر . 4لمدة ـ 1980األمريكي( في عاـ 
                        مػػػػػػػدق  حسػػػػػػػابات فػػػػػػػي الخطػػػػػػػكط الجكيػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػعكدية خػػػػػػػالؿ اإلجػػػػػػػازة الصػػػػػػػيفية

  ـ .1978لعاـ 

 
 


