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  لالستشارات االقتصادية  مركز بئر الخير رئيس –عبدهللا المطـرف راهيم بن ـبإولد الدكتور

ية في مدينة الخبر بالمنطقة الشرق  -  (سابقا لالستثماروكيل محافظ الهيئة العامة ومؤسس ورئيس منتدى الحوار السعودي األمريكي )

متحدة األمريكية حصل على الثانوية العامة ودرجات ال ، وفي الواليات تلقى تعليمه األولي في مدارسـهامن المملكة العربية السعـودية و

 والدكتوراة في العالقات الدولية في االقتصاد   والماجستير البكالوريوس

 

 : التأليف والبحث العلمي

 1989لعلمي في دول مجلس التعاون، التكامل بين مراكز البحث ا 

 1990قتصاد والعالقـات الدولية، قضايا معاصرة في اال 

  1992في االقتصـاد والعالقـات الدولية، خواطر 

 1997ظر في االقتصـاد والسياسـة، وجهـات ن 

  ،2001أنظمة الحكم والشـورى والمناطق 

 2005،  الواقع والمأمـول القتصاد السعوديا 

 من بينها: ،ة محكـمفي دوريـات عربية وأجنبية بحثاً أكاديمياً نشرت  سبعة وعشرون 

 والدور السعـودي المعتـدل ربيـةوالقوى الغ ، أوبـك ، 

 يـج العربـي: وجهـة نظـر خليجيـةأمن الخل 

 ز على دول مجلس التعـاون الخليجينقل التقنيـة لدول العـالم الثالـث مع التركـي 

  النفـط واالقتصـاد العـالمـيالعـالقة بين 

 طنيـة في دعـم التجـارة الدوليـةدور هيئـات التصـدير الو 

 األسلحة لبعض دول الشرق األوسـط حول بيعرار مجلـس الشيـوخ ـة تحليلية لقدراس 
 

 وعالميا وإقليمياوالمهنية محليا  األكاديميةالمشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات  .    

 

   

 : 1983عام منذ  اإلداريـةاألكاديميـة والمهــام 

 جامعة الملك فهد ، البحوثمعهد ،  مدير إدارة الدراسـات االقتصادية والصناعية  

 األمانة العامة لمجلس التعاون ،  مستشار سياسي ومدير اإلدارة اإلعالمية 

 ة الملك فهد جامع،  عميد شؤون األساتذة والموظفين 

 رية الصناعية بالمنطقة الشرقيـةأمين عام الغرفـة التجا 

 وكيل محافظ الهيئة العامة لالستثمار لألنظمة والتعاون الدولي 

 المكلفلترويج االستثمار الستثمار فظ الهيئة العامة لوكيل محا 

 جامعة الملك فهد ،   أستاذ العالقات والمنظمات الدولية المشارك 

 "مرشح المملكة "السابق" لمنصب األمين العام لـ " إتحاد الغرف التجارية الصناعية العربية 

  حاليا( لالستشارات االقتصاديةمركز بئر الخير رئيس( 

  حاليا(عضو مجلس ادارة شركة الخضري، شركة مساهمة سعودية( 
 

 :ومن بينها  :الوطنية لجـانالوهيئـات المجالـس والعضوية 
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 مجلس الغرف السعودية السعودية المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات ،  

   ، هيئة السياحة واآلثارالمجلس االستشاري                                                        

 المنطقة الشرقية  مجلس التعليم ، 

 المنطقة الشرقية  ، التنفيذيةولجنتها  هيئة السياحة 

 جامعـة الملك فهـد للبترول والمعـادن مجلس 

 مجلس الغرف السعـودية ، ةالدولي لجنة تطوير التجارة 

 رئيس اللجنة  الوطنية لتطوير القوى العاملة ، مجلس الغرف السعودية  

  المدينة المنورة  ، االستثمارمجلس 

 لية للمؤسسـات الصغيرة والمتوسطة، الجمعية الدو وعضو مجلس األمنـاء نائب الرئيس 

 2005،  بروكسـل ، بلجيـكا   "مؤتمر محور السـالم" ل ة ـنائب رئيس اللجنـة المنظم 

 ية مصر العربيةعضو مجلس األمناء ، المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي ، جمهور 
 

 
 : : ومن بينهاوالمحليةقليمية إلالدولية وا العلميـة والمهنيـة الجمعياتعضوية  

 للعلـوم السياسيـة، النرويـج دوليـةالجمعية ال 

 الواليات المتحدة األمريكية سـطمركز دراسـات الشرق األو ، 

 الواليات المتحدة األمريكية ـاللقـادة األعم دوليـةالجمعية ال ، 

 الواليات المتحدة األمريكية ، للتدريب والتطوير دوليـةمنظمة الال 

 األردن لحماية الحقوق الفكريـة الجمعية العربية ، 

 جمعيـة االقتصـاد السعـودية  

 الجمعية السعودية لإلدارة 

 

 :األجهزة الحكومية التالية لدى: عمل كمستشار غير متفرغ االستشارات 

  وزارة الثقافة واإلعالم 

 مؤسسة العامة للخطوط الحديديةال 

 المؤسسة العامة للموانىء 

 وزارة الدفاع والطيرانبمعهد البحوث لصالح  شارك في مشاريع بحث علميأشرف على/ و 
  
  

     :متخصصةمجتمعية  لمشاريع مبادرات شخصية

 صورة االسالم  صحيحتالجمعية الدولية ل 

  منتدى الحوار السعودي األمريكي 

 ة الوطنية لتطوير القدرات الشبابية"مشروع "الهيئ 

 مشروع  "جمعية التالحم الوطني    "  

    "صحيفة "حوارات بال حدود 

 "مشروع "مركز تطوير العالقات السعودية اآلسيوية 

 " للتوعية المرورية والوقاية من الحوادث"  الجمعية األهليةمبادرة تأسيس 

 مشروع تطوير مراكز التنقية السعودية 

 


