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اململكة  -الربانمج السعودي لتنمية وإعادة اإلعمار يف اليمن، جملس الشؤون السياسية واألمنية، الرايض 

 :حالًيا( - 2018العربية السعودية )
مستوى لسياسات على وا اتاإلسرتاتيجي نفيذاإلسرتاتيجية والتخطيط )صياغة وترمجة وتإدارة مدير  -

 .(القيادة
الشراكات والتعاون الدويل )قاد بنجاح فريًقا لبناء شراكات وطنية وعاملية مبليارات إدارة مدير  -

 .الدوالرات من أجل التنمية وإعادة اإلعمار يف اليمن(
 .رئيس اللجنة املركزية لتطوير اإلسرتاتيجية -
فريق اخلرباء االقتصاديني )ابإلضافة إىل ممثلني عن حكومات  -عضو اللجنة الرابعية االقتصادية  -

 .دة واإلمارات العربية املتحدة(الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتح
 .عضو اللجنة املركزية للموارد البشرية -
 .عضو منتدب بفريق العمل اخلاص متعدد األطراف )مركز األمن الوطين ، الديوان امللكي( -

.حالًيا - 2017، جامعة امللك سعود )برامج الدراسات العليا( ،  غري متفرغعضو هيئة تدريس  -
 Solidarity Global & Gulf Think Tank الرئيس التنفيذي واملستشار الرئيسي لشركة -

 2016اململكة العربية السعودية،  -( ، الرايض قطاع الثالث)بوتيك استشاري متخصص يف شؤون ال
- 2018. 
،  SRCA رئيس فريق ، اسرتاتيجية التنمية واملساعدات الدولية ، هيئة اهلالل األمحر السعودي -

2012-2014. 



اين عضو الفريق العاملي املواضيعي حول "التحول من خالل االبتكار" ، القمة العاملية للعمل اإلنس -
2014 - 2015.  

 .Saudi HEART  ،2012-2014 رئيس مشارك وخبري اسرتاتيجي ، برانمج -
مسارات عمل( ، ابلشراكة  7)مع  SRCA لـ 2022قائد الفريق ، برانمج التحول االسرتاتيجي  -

 . McKinsey & Company Inc.  ،2012-2014 مع
ئب املدير العام للتدريب وتنمية املوارد وان،  (SRCA) القائم أبعمال مدير عام خدمات الطوارئ -

 .2010 - 2011إليفاد رئيس اللجنة املركزية للبعثات وا القائم أبعمالة، و البشري
عضو اللجنة التحضريية للمجلس الصحي السعودي )جلنة املديرين التنفيذيني لكافة القطاعات  -

 .2015 - 2011الصحية( 
عضو  (:2015-2011) جمللس الصحي السعوديعضو بعدد من اللجان وجمموعات العمل اب-

 ضو جلنة اإلشراف الوطنيةة، عولياللجنة الوطنية لتعاون اململكة مع الوكاالت واملعاهد الد
السرتاتيجية الوطنية للموارد البشرية للرعاية الصحية ، عضو جلنة اإلشراف الوطنية ، برانمج ل

نة اإلشراف الوطنية ، قاموس عضو جل ،ى مستوى اململكةعل تنفيذ التصنيف الدويل لألمراض
 ة. البياانت الصحية الوطني

 .2012-2011)يف عدة جلان( ،  الوزراءمبجلس هبيئة اخلرباء ممثل قطاع  -

 | اخلارجي تمثيلوال اخلربات
مهمة خارجية يف خمتلف املؤمترات  30رئيس الوفد واملتحدث واملشرف واملشارك يف أكثر من 

   جتماعات القمة. واالجتماعات وورش العمل وا

 | الدرجات األكادميية
 ، جامعة جنيف واملعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية يف األعمال االنسانية والتنميةماجستري  -

(IHEID)  ، 2015، جنيف ، سويسرا. 



.2008، دكتور يف الطب: كلية الطب ، جامعة امللك عبد العزيز ، اململكة العربية السعودية  -

 | واملهارات واجلداراتتطوير البرامج 
)كفاءات  (: مهارات االتصالناعمةدورة تدريبية مع الرتكيز على )املهارات ال 30مت تلقي أكثر من 

واسعة النطاق( ، مهارات العمل اجلماعي ، مهارات حل املشكالت ، التفكري اإلبداعي والتحليلي، 
التفكري االسرتاتيجي ، التفاوض ، املرونة ، إدارة التنوع ، حل النزاعات ، الذكاء العاطفي ، القيادة 

.يف ظروف استثنائية


