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 لمؤهالت األكادٌمٌة:ا

  دكتوراه فً االلتصاد من جامعة كلورا دو( الحكومٌةColorado State University) المتحدة  بالوالٌات
 (.1998) األمرٌكٌة

  الوالٌييات - جامعيية كلييورا دو الحكومٌيية)والماجسييتٌر )جامعيية المليين عبييد العزٌييز( بكييالورٌو  درجتييً ال

 .فً االلتصاد (المتحدة األمرٌكٌة
 
 خبرات العملٌــة:ال

  اآلن حتى -  هـ30/01/1430لتعلٌم عن بُعد   وا اإللكترونًعمٌد عمادة التعلم 

  هـ30/01/1430  -  هـ01/02/1428                     عمٌد كلٌة االلتصاد واإلدارة 

  .هـ30/01/1428 -   هـ29/08/1423                    وكٌل كلٌة االلتصاد واإلدارة 

 هـ01/07/1422 -  هـ04/06/1421            لى إدارة الشؤون التعلٌمٌة المشرف ع 

  .هـ03/06/1421  -   هـ10/11/1420            المشرف على إدارة شؤون االنتساب 
 

 :عضوٌة المجالس

 )ًعضو مجل  الجامعة. )حالٌا 

  د. )حالٌاً(لاللتصاد والتموٌل اإلسالمً بمدرٌ اإلسبانًعضو مجل  إدارة المركز السعودي 

 )ًعضو مجل  معهد االلتصاد اإلسالمً. )حالٌا 

 )ًعضو مجل  معهد الدراسات العلٌا التربوٌة. )حالٌا 

 )ًعضو مجل  لسم االلتصاد. )حالٌا 

  (هـ30/01/1430 - هـ01/02/1428)          .واإلدارةرئٌ  مجل  كلٌة االلتصاد 

  .(هـ30/01/1428- هـ29/08/1423)  عضو وأمٌن مجل  كلٌة االلتصاد واإلدارة 
 

                                                      اللجان:عضوٌة 

 )ًعضو لجنة العمداء االستشارٌة. )حالٌا                                                 

 .حالٌاً( أمٌن وعضو اللجنة العلٌا للجنة الجامعة االلكترونٌة( 

  حالٌاً(العلٌا لبرنامج اختبارات االنتساب فً مناطك المملكة.  ٌةشرافاإلأمٌن وعضو اللجنة(  

 االنتساب. )حالٌاً( العلٌا على برنامج ٌةفشرااإلاللجنة  عضو 

 )ًعضو لجنة عمداء التعلم االلكترونً والتعلٌم عن بُعد فً الجامعات السعودٌة. )حالٌا 

  لاللتصاد والتموٌل اإلسالمً بمدرٌد. )حالٌاً( نًاإلسباعضو وأمٌن اللجنة التنفٌذٌة المركز السعودي 

  حالٌاً()التعلٌمٌة. لوكالة الجامعة للشئون  االستراتٌجٌةعضو اللجنة التنفٌذٌة للخطة 

   حالٌاً(). "2030عضو اللجنة الفرعٌة للتحول الرلمً "رؤٌة المملكة          
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  .حالٌاً(رئٌ  لجنة التعلٌم االلكترونً بالجامعة( 

 للجنة التنفٌذٌة الختبارات المناطك بالجامعة. )حالٌاً(رئٌ  ا 

 )ًرئٌ  اللجنة التنفٌذٌة لالختبارات االلكترونٌة بالجامعة. )حالٌا 

 )ًالمشرف على لجان اختبارات طالب وطالبات الجامعة بالمناطك. )حالٌا 

  ًبعد. )حالٌاً( والتعلٌم عنرئٌ  اللجنة التنفٌذٌة بعمادة التعلم االلكترون 

 ئٌ  لجنة إدارة شئون عمادة التعلم االلكترونً والتعلٌم عن بعد. )حالٌاً(ر 

  على لجان االعتماد الوطنً والدولً التعلم االلكترونً والتعلٌم عن بعد. )حالٌاً(  ٌةاإلشرافرئٌ  اللجنة 

   ٌالدراسات العلٌا الخاصة بكلٌة االلتصاد واإلدارة. اللجنة التنفٌذٌة لبرامجرئ 

   ٌلبرنامج االنتساب بكلٌة االلتصاد واإلدارة نة التنفٌذٌةاللجرئ. 

 .عضو اللجنة العلٌا لمركز االلتصاد اإلسالمً بجامعة الملن عبد العزٌز بجدة 

  العلٌا على برامج الدراسات العلٌا التنفٌذٌة. ٌةاللجنة اإلشرافعضو 

 .عضو اللجنة العلٌا للنشاط الطالبً بالجامعة 

 جٌل بالجامعة.عضو لجنة المبول والتس 

 .عضو لجنة التأدٌب بالجامعة 

 .)عضو لجنة دراسة توحٌد الدراسة فً السنة األول )السنة التحضٌرٌة 

  العلٌا على السنة التأهٌلٌة لطالب الثانوٌة العامة إلعدادهم للجامعة. ٌةاللجنة اإلشرافعضو 

 .رئٌ  لجنة الشئون األكادٌمٌة بكلٌة االلتصاد واإلدارة 

 لتأدٌب بكلٌة واإلدارة.رئٌ  لجنة ا 

 .رئٌ  لجنة التعلٌم عن بُعد بكلٌة االلتصاد واإلدارة 

 .رئٌ  لجنة الشئون اإلدارٌة بكلٌة االلتصاد واإلدارة 
 

 :البحوث
  أحر الخصائص النوعٍت فً الطلب على خذهاث النقل العام فً الوولكت العربٍت السعودٌت: دراست تحلٍلٍت

خالج بكلٍت االقتصاد واإلدارة: االقتصاد السعودي الطووحاث والتحذٌاث ال ًالوؤتور الذول لوذٌنت جذة

(2116) 

   ت تحلٍلٍت لبراهج التعلٍن دراس السعودٌت:فً الوولكت العربٍت  عذلطلب على التعلٍن عن ب  لوحذدة لالعواهل ا

                                    (.2117) (1) 33، هجلت البحوث التجارٌت العزٌزبجاهعت الولك عبذ  عن بعذ

 
 Factors Affecting Demand for Internet Access in Saudi Arabia. Eurasian Journal of 

Business and Management, 4 (3), 2016.  

 The Impact of FDI on Growth of Saudi Economy: An empirical Evaluation of 
Manufacturing Sector. Eurasian Journal of Economics and Finance, 4 (3), 2016. 

 Banking Efficiency in Gulf Cooperation Council (GCC) Countries: A Comparative 
Study, the 20th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, 
Accounting, and Management (2012). (Joint) 

 “Transnational Corporations-Cum-Host Collaborative Growth: Structural 
Transformation in Saudi Arabia,” Journal of Energy and Development, 28 (1), (2002). 
(Joint) 

  “Inward Foreign Direct Investment, Industrial Development, and Trade: The Case of 
the Saudi Petrochemical Industry,” Journal of Energy and Development, 22 (1). 
(Joint) 

 Studying of the Effectiveness of Shopping through Smart-Phones in Saudi Arabia 
Society IEEE Computer Society digital library, 2015. (Joint)  

 Adaptive Course for Mobile Learning. CICSyN 2013(Joint).  

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/cicsyn/cicsyn2013.html#RazekB13
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 Importance of Training Delivery Format in Professional Development Of University 
Instructors: A Randomized Controlled Trial, ICER (2011) (Joint).   

 Learning Outcome E-exam System, Sixth International Conference on Computational 
Intelligence, Communication Systems and Networks (2014) (Joint) 

 Towards Adaptive Mobile Learning System. :  HIS 2011: (Joint)  

 Web-based Assessment in Higher Education :An effective tool  " Second 
International Conference for e-Learning & Distance Learning 2001. (Joint)  

 Towards Smart Algorithm to Build Mobile Advertising. Published in the proceeding 
of IEEE’10 - 9th International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise 
Information Systems, and e-Government, USA, 2010. (Joint) 

 

 تحكٌم البحوث: 

  اإلسالمً.مجلة االلتصاد 

 .ملتمى االلتصاد اإلسالمً بمكة المكرمة 

 .مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج 
 

 :الندوات

 للتموٌل وااللتصاد  اإلسبانًالمركز السعودي  ،المسابمة الدولٌة فً التموٌل البدٌلعضو اللجنة المنظمة ب
 م2016، مدرٌد – IEاإلسالمً وجامعة 

 اللماء  "مستمبل التعلم االلكترونً والتعلٌم عن بعد فً المملكة العربٌة السعودٌة"بورلة عمل  مشارن
 م.2013كلٌة االلتصاد واإلدارة، جامعة الملن عبد العزٌز  الشهري،العلمً 

  :ثانً فً الملتمى السنوي ال، انجازات االتفالٌات الدولٌة )االلتصاد والعلوم اإلنسانٌة(رئٌ  الجلسة الثالثة
مركز الملن فٌصل للمؤتمرات بجامعة الملن عبد  إنجازات فً خدمة المجتمع" .."الشراكات العالمٌة

 م.2013 العزٌز

  فً اللماء العلمً  "تجارب عالمٌة ومحلٌة فً التعلم االلكترونً والتعلٌم عن بعد"مشارن بورلة عمل
 م(.2012الشهري بكلٌة االلتصاد واإلدارة بجامعة الملن عبد العزٌز )

 اإلسبانًالمركز السعودي  "التموٌل اإلسالمً فً المرن الحادي والعشرون" علمٌة بعنوانالندوة ال 
 م.IE، 2011لاللتصاد والتموٌل اإلسالمً، جامعة 

  مدرٌد، كرسً األمٌر خالد الفٌصل "منهج االعتدال السعودي: رؤٌة عالمٌة"الندوة العلمٌة الثانٌة ،
 م.2011لالعتدال السعودي، 

  بعد" والتعلٌم عن"تجارب محلٌة وعالمٌة متمٌزة فً التعلم االلكترونً مشارن بورلة عمل فً ندوة ،
 م(.2011هـ )1432والتطلعات، جامعة طٌبة  المعلوماتٌة: التحدٌاتندوة التعلٌم الجامعً فً عصر 

  خالد الفٌصل لالعتدال  ، كرسً األمٌر"وموالفمنهج االعتدال السعودي: شواهد "الندوة العلمٌة الثانٌة
 .م2011سعوديال

  التعلٌم عن بُعد وتحدي ، حلمة النماش التاسعة "التعلٌم عن بُعد وهموم التنمٌة"مشارن بورلة عمل"
" للمركز الوطنً للتعلم االلكترونً والتعلٌم عن بُعد المنعمدة بالجامعة اإلسالمٌة معاٌٌر الجودة العالمٌة

 م(.2011هـ )1432بالمدٌنة المنورة 

  فً الملتمى العلمً األول للمعاهد المرآنٌة  "والوسائل"تطوٌر معلم المران الكرٌم: الكفاٌات رئٌ  جلسة
 م(.2011هـ )1433بعنوان مخرجات المعاهد المرآنٌة )الوالع والمأمول( 

 " جدةعبد العزٌزااللتصاد اإلسالمً بجامعة الملن أبحاث  ، مركزالتأمٌن الصحً التعاونً"ندوة ، ،
 م.2009

  فً فعالٌات األٌام الثمافٌة للجامعات الٌمنٌة المنعمدة بجامعة الملن عبد  "التكامل االلتصادي"رئٌ  جلسة
 م(.2009هـ )1429العزٌز 

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/his/his2011.html#RazekB11
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  المؤتمر العالمً السابع لاللتصاد اإلسالمً، جدة  "العمل الخٌري وااللتصاد اإلسالمً"رئٌ  جلسة

 م.2008

  "لطالب الدراسات العلٌا فً طب المجتمع، إدارة المطاعات الصحٌة"دورة فً تمدٌم "التصادٌات الصحة "

 . 2002جدة 

 :لمؤتمراتا

  ًفً المملكة العربٌة السعودٌة "دعم المؤسسات منتدى البالن بورد لمٌادات التعلٌم مشارن بورلة ف
 (.2016، الرٌاض )" المملكة العربٌة السعودٌةالتعلٌمٌة من خالل االبتكار فً التعلٌم

  المؤتمر العلمً الثالث لكلٌة االلتصاد واإلدارة "االلتصاد الوطنً: التحدٌات والطموح"، جامعة الملن عبد
 (.2016العزٌز جدة )

  بالمؤتمر العلمً الثالث لكلٌة االلتصاد واإلدارة،  الجلسة الثانٌة: الرٌادة واالبتكار فً إدارة األعمالرئاسة
 (.2016جامعة الملن عبد العزٌز جدة )

 المركز الوطنً تعلم مبتكر لمستمبل واعدن بُعد "المؤتمر الدولً الثالث للتعلم االلكترونً والتعلٌم ع "
 م.2015للتعلم االلكترونً والتعلٌم عن بعد، وزارة التعلٌم العالً، الرٌاض، 

 ًالمركز الوطنً " الممارسة واألداء المنشودللتعلم االلكترونً والتعلٌم عن بُعد " الثالث المؤتمر الدول
 م.2013، العالً، الرٌاضللتعلم االلكترونً والتعلٌم عن بعد، وزارة التعلٌم 

 لاللتصاد  اإلسبانً: التموٌل اإلسالمً فً النظام المالً الجدٌد"، المركز السعودي مؤتمر "ما بعد األزمة
رجب  5-4الفترة  خالل المالٌة،، ألٌم فً بورصة مدرٌد لألوراق IEوالتموٌل اإلسالمً، جامعة 

 )عضو اللجنة المنظمة( م(.2010ٌونٌو  17-16هـ )1431

  ،"م.2012منتدى جدة االلتصادي، "ما بعد اآلفاق  .. الٌوم نبنً التصاد الغد 

  ًللتعلم االلكترونً والتعلٌم عن بُعد "تعلم فرٌد لجٌل جدٌد" المركز الوطنً للتعلم  الثانًالمؤتمر الدول
 م.2011عن بعد، وزارة التعلٌم العالً، الرٌاض،  االلكترونً والتعلٌم

  "م.2011منتدى جدة االلتصادي "متغٌرات المرن الواحد والعشرٌن 

  المؤتمر الدولً األول للتعلم االلكترونً والتعلٌم عن بُعد "صناعة التعلٌم للمستمبل" المركز الوطنً للتعلم
 م.2009الرٌاض،  االلكترونً والتعلٌم عن بعد، وزارة التعلٌم العالً،

  المؤتمر العالمً السابع لاللتصاد اإلسالمً، مركز أبحاث االلتصاد اإلسالمً، كلٌة االلتصاد واإلدارة
 م. )عضو اللجنة المنظمة(2008جامعة الملن عبد العزٌز جدة 

 م.2006"من أجل آفاق جدٌدة للنمو االلتصادي"  منتدى جدة االلتصادي 

 م2005 لطالات وتطوٌر األفراد لتحمٌك نمو مستدام"،"بناء ا منتدى جدة االلتصادي 

 عام  التفكٌر بمنظور عالمً والتطبٌك بمنظور محلً" "المنافسة العالمٌة منتدى جدة االلتصادي

 م2003

 م.2001 "تنمٌة موارد الثروة فً االلتصاد المائم على العلم والمعرفة"، منتدى جدة االلتصادي 

  دة الجنسٌــة وتطــور المدرة اإلنتاجٌة الصناعٌة بالمملكة العربٌة "الشــركات المتعدمشارن بورلة
( المنعمد بمدٌنة سان ASSAاالجتماع السنوي لمنظمة اتحاد العلوم االجتماعٌة ) السعودٌــــة"،
 م.1996فرانسٌسكو 

 :(Discussant)منالشة بحوث علمٌة 
فً االجتماع السنوي  (Economic Integration Session) "التكامل االلتصادي"المنالش الرئٌسً لحلمة 

 (ASSA)لمنظمة اتحاد التجارة والتموٌل الدولً المنبثك عن االجتماع السنوي لمنظمة اتحاد العلوم االجتماعٌة 
 م.1997المنعمد بمدٌنة نٌو أورلٌنز 
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 :الجوائز

 سط. )رئٌ  الفرٌك(درع وشهادة البالن بورد ألكبر مستوع رلمً للعناصر التعلٌمٌة فً الشرق األو 

  ،م.2016جائزة التمٌز فً التعلم اإللكترونً، بالن بورد 

 الفرٌك(. رئٌ ) 2015لعام  ًجائزة وزارة التعلٌم )المركز األول( ألفضل ممرر رلم 

 رئٌ  الفرٌك(2015 التعلٌم لعامالستخدام وسائل اإلعالم الجدٌد فً  جائزة خلٌفة التربوٌة( 

 م1998الب الدراسيات العلٌيا لعيام ى طجائزة أفضل باحث على مستو (Outstanding Graduate Student 

Researcher ) م. 1998بمسم االلتصاد فً جامعة كلورا دو الحكومٌة بالوالٌات   المتحدة األمرٌكٌة لعام 
 

  
 تمٌٌم مشارٌع رسائل الماجستٌر:

 درجة الماجستٌر.رسائل  تمٌٌم واختبار عضو مشارن فً
 

 االلتصادٌة: دراسات الجدوى

 إعداد دراسات الجدوى 

 اإلشراف على إعداد دراسات الجدوى 

 دراسات الجدوى  تموٌم 

 تموٌم المشروعات االستثمارٌة 
 

 والعربٌة(: باإلنجلٌزٌةمجاالت التدرٌس والتدرٌب والخبرة لمرحلتً البكالورٌوس والماجستٌر )

  الجزئٌة والكلٌةالنظرٌة االلتصاد 

 ثمارٌة.تموٌم المشروعات االست 

 .ًااللتصاد والتموٌل الدول 

 إدارة األعمال الدولٌة 

 .التصادٌات النمود والبنون 

  .االلتصاد اإلداري 

 .التصادٌات الصحة 

 .إعداد دراسات الجدوى االلتصادٌة 

 .تولعات الطلب على السلع والخدمات 

 ًااللتصاد السٌاس 

 البحث والتدرٌب 
 

 :ورش العمل

 لتمكٌن الطلبة والنساء من المشاركة فً سوق العمل من "التغلب على العمبات  ورشة عمل
 م.2016ٌولٌو  18جدة،  ،ومكافحة البطالة الوظائف تولٌد هٌئة   "المرنة الوظائف خالل

  منظمة الٌونسكو والمركز الوطنً للتعلم االلكترونً والتعلٌم " الموارد التعلٌمٌة المفتوحة"عمل ورشة
 م.2015 دٌسمبر 10-8 الرٌاض،عن بعد، 

  إدارة التخطٌط االستراتٌجً، جامعة الملن -تعزٌز- للجامعةالثالثة  االستراتٌجٌةالخطة "عمل ورشة "
 م.2014عبدا لعزٌز 

  جامعة الملن عبداالستراتٌجٌةمركز الدراسات  "خطة التواصل اإلعالمً"ورشة عمل ، 



- 6 - 

 

 " جامعة الملن االستراتٌجٌةت " مركز الدراساالثانٌة للجامعة االستراتٌجٌةتنفٌذ الخطة  ورشة عمل ،
 م.2011عبد العزٌز 

  ،م2010ورشة عمل "محور لطاع األعمال" منتدى الرٌاض االلتصادي، الرٌاض 

 " جامعة األولى لعمادة التعلم االلكترونً والتعلٌم عن بعد للجامعة االستراتٌجٌةالخطة  ورشة عمل ،"
 م.2010الملن عبد العزٌز، 

  مركز االلتصاد اإلسالمً بجامعة الملن عبد العزٌز"  اتٌجً ألداء المركز""التخطٌط االسترورشة عمل
 م.2008جدة، 

 جامعة الملين "طرق تفعٌل وثٌمة اآلراء لألمٌر عبد هللا بن عبد العزٌز حول التعلٌم العالً" ورشة عمل 
 م.2005 العزٌز،عبد 

 
 النشاط اإلبداعً:

  ةبكلٌة االلتصاد واإلداراالفتراضٌات التعلٌمٌة.  

  والتعلٌم عن بعد اإللكترونًبعمادة التعلم االختبارات االلكترونٌة.  

  التواصل االجتماعً.نشر ثمافة التعلم االلكترونً بواسطة وسائل 

 
 :شهادات الشكر والتمدٌر

  والتً نظمتها هٌئة "بادرة العمل الجزئًمستراتٌجٌة لالا"ورشة العمل  وتمدٌر لحضور شكرشهادة ،
 2016ٌولٌو  18ومكافحة البطالة،  تولٌد الوظائف

  برنامج على  استراتٌجٌة سوق المال""معالً رئٌ  هٌئة السوق المالٌة لماء  إلدارةشهادة شكر وتمدٌر
 .هـ1437-1436كلٌة االلتصاد واإلدارة للعام الجامعً ، طاولة الحوار األكادٌمً

   برنامج على  "الحج اإللكترونً"رة سعادة وكٌل وزارة الحج والعملماء  إلدارةشهادة شكر وتمدٌر
 هـ حول الحج االلكترونً.1436-1435طاولة الحوار األكادٌمً بكلٌة االلتصاد واإلدارة للعام الجامعً 

  شهادة شكر وتمدٌر من معهد اللغة اإلنجلٌزٌة وذلن للجهود المبذولة لحصول المعهد على االعتماد
 هـ.1435األكادٌمً فً عام 

 من مكتب سعادة وكٌل الجامعة للتطوٌر نظٌر الجهود واإلنجازات المتمٌزة للعام  شهادة شكر وتمدٌر
 هـ.1432-1431الجامعً 

 التعلٌم الجامعً فً عصر " شهادة شكر وتمدٌر من جامعة طٌبة وذلن للمشاركة الفاعلة فً ندوة
 هـ.1432فً عام  المعلوماتٌة"

  المستمر وذلن نظٌر الدعم التمنً لعمادة خدمة شهادة شكر وتمدٌر من عمادة خدمة المجتمع والتعلٌم
 هـ.1431المجتمع والتعلٌم المستمر لبرنامج التدرٌب عن بُعد فً عام 

  االزمة المالٌة العالمٌة وذلن للمشاركة فً ندوة  زعبد العزٌشهادة شكر وتمدٌر من جامعة الملن"
هرجان الوطنً للتراث والثمافة فً والتً الامتها الجامعة ضمن فعالٌات الم وااللتصادٌات الوطنٌة"

 هـ.1431دورته الخامسة والعشرٌن فً عام 

 فً الحصول  شهادة شكر وتمدٌر من كلٌة االلتصاد واإلدارة نظٌر المساهمات فً تطوٌر برامج الكلٌة
 هـ.1430-1428للكلٌة فً العام  هخالل فترة عمادت على االعتمادات األكادٌمٌة من الهٌئات الدولٌة؛

 مستوى األداء وتحمٌك العدٌد من النجاحات ة شكر وتمدٌر من كلٌة االلتصاد واإلدارة نظٌر تطوٌر شهاد
 هـ.1430-1428للكلٌة فً العام  هخالل فترة عمادت واإلنجازات العلمٌة؛
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  ً1423شهادة شكر وتمدٌر من عمادة شؤون الطالب نظٌر الجهود واالسهامات خالل العام الجامع-
 هـ.1424

 إدارة ر وتمدٌر من إدارة البرنامج المشترن لطب األسرة والمجتمع وذلن للمشاركة فً دورة شهادة شك"
 هـ.1423لطالب الدراسات العلٌا فً طب المجتمع فً عام  المطاعات الصحٌة"

 


