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 البكــالوريوف فــي الاقتصــاد -ك يــة التجــارة تالاقتصــاد تالع ــوم
السياسية-جامعة الكويت.3991-
 دب وم الدراسا الع يا في التخطيا تالتنمية -جيد جدا -المعهد
العربي ل تخطـيا .3991-
 دب ـــوم الدراســـا الع يـــا فـــي اقتصـــاديا المـــوارد بعنـــوان
اقتصــاديا الميــاع العوبــة تالميــاع ق ي ــة الم ويــة فــي دتلــة
الكويــت مــن مناــور الــأمن المــا ي “-امتيــا مــم مرتبــة الشـ -
جامعة الخ يج العربي بدتلة البحرين.3999-
 درجة الماجستير في اقتصاديا الموارد بعنوان تح يل التك فة
الصـحي بدتلـة
تالعا د لمعالجة تإ ـادة اسـتخدام ميـاع ال ـ
الكويت -امتيا مم مرتبة الش -جامعة الخ يـج العربي بدتلـة
البـحرين.2002-
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الخـــــبرا

- :
الاشتراك في إ داد ما ي ي:
.3
.7
.1
.4

.5

.1
.7
.8
.9

ضــو فريــل مــل لإ ــداد دراســة يــول دتر الاقتصــاد المعرفــي
في د م الخطا التنموية.
فريــل مــل دراســة مشــاريم تتطبيمــا الــنام ال ليــة
ر ــي
تتطوير البنية التحتية تتدقيل مود الصيانة.
فريل مل المراجعة المالية ل برنامج الوطني تاستكمال
ري
العمل في بنك مع وما الخبراء.
فريل مل د ـم تتطـوير الخادمـا الر يسـية تتنامتهـا
ري
الأ
تالشبكا تالاتصالا الخاصة بالأمانة العامة ل مج
ل تخطيا تالتنمية.
ر ــي فريــل مــل إ ــداد الجوانــي الاقتصــادية تالماليــة فــي
الخطــة الإنما يــة ل عــام المــالي  2033/2030تالخطــة الإنما يــة
ل عـــام المـــالي  2032/2033تالخطـــة الإنما يـــة ل عـــام المـــالي
 2031/2032تالخطة الإنما ية ل عام المالي .2032/2031
خطة الإصلاح تالتنمية ل سنوا (.)3991/3995-3991/3992
برنامج مل الحكومة خلال الفترة ل سنوا (.)3991-3992
خطــة التنميــة الاقتصــادية تالاجتما يــة ل ســنوا (-3991/3995
.)2000/3999
خطـــا التنميـــة المطا يـــة الخمســـية ل ســـنوا (-3991/3995
 )2000/3999تهي ما ي ي:
 قطاع النمل تالمواصلا تالتخزين.
 قطاع الكهرباء تالماء
 قطاع التشييد تالبناء.
 قطاع الإسكان
 قطاع الصنا ا التحوي ية

 .30المشــاركة فــي إ ــداد تمــارير متابعــة الخطــة التنمويــة المطا يــة
تهي ما ي ي:
 قطاع النمل تالمواصلا تالتخزين.
 قطاع الكهرباء تالماء.
 قطاع التشييد تالبناء
 قطاع الإسكان.
 قطاع الصنا ا التحوي ية
 .33الاشتراك في م يـة إ ـداد لمشـ تع خطـا التنميـة الاقتصـادية
تالاجتما ية لدتلة الكويت:
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( ) 2000/3999 – 3991/3995
( )2001/2005 -2002/2003
( ) 2001/2005 – 2001/2002
( ) 2001/2005 – 2005/2002
( ) 2033/2030 – 2007/2001
( ) 2032/2031 – 2030/2009
( ) 2020/2039 – 2031/2035

 .17الاشتراك في إ داد خطة التنميـة السـنو ية  7112/7112تخطـة
التنميـــــة الســـــنوية  7112/7112تخطـــــة التنميـــــة الســـــنوية
.7112/7112
 .31الاشـــتراك فـــي م يـــة إ ـــداد برنـــامج مـــل الحكومـــة ل فصـــل
شــ
التشــ يعي العا ــ تالحــادي شــ تال ــاني شــ تال الــ
تالرابم ش .
 .32إ داد تإنجا برنـامج الإنفـاا الاسـت ماري لمشـ تع خطـة التنميـة
الخمسية لدتلة الكويت ()2032/2031 – 2030/2009
 .35إ داد تإنجا برنامج الإنفـاا الاسـت ماري لبرنـامج مـل الحكومـة
شـــ ()2031/2032 – 2030/2009
ل فصـــل التشـــ يعي ال الـــ
تمطابمته مم مشاريم ميزانيا (الو ارا تالإدارا الحكوميـة –
الجهـــــا الم حمـــــة – الجهـــــا المســـــتم ة) ل ســـــنة الماليـــــة
.2033/2030
 .31الاشتراك في فريل مل بو ارة المالية لإدراج مشاريم
ش
برنامج مل الحكومة ل فصل التش يعي ال ال
( )2031/2032 – 2030/2009بميزانيا الجها المختصة
ل تأكد من إدراج كافة المشاريم الواردة بالبرنامج تتمدير
التك فة الك ية لكل مش تع تالا تماد ال في ل سنة المالية
.2033/2030
 .37إ داد تمرير شامل ن مدي مطابمة مشاريم الخطة
السنوية الأتلي ( )2033/2030مم الميزانية العامة ل دتلة
( )2033/2030ل و ارا تالإدارا الحكومية تالهيئا الم حمة
تالمؤسسا المستم ة.
 .38إ داد تمرير شامل ن مدي مطابمة مشاريم الخطة
السنوية ال انية ( )2032/2033مم الميزانية العامة ل دتلة
( )2032/2033ل و ارا تالإدارا الحكومية تالهيئا الم حمة
تالمؤسسا المستم ة.
 .39إ داد تمرير شامل ن مدي مطابمة مشاريم الخطة
السنوية ال ال ة ( )2031/2032مم الميزانية العامة ل دتلة
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الحكومية تالهيئا

الم حمة

( )2031/2032ل و ارا تالإدارا
تالمؤسسا المستم ة.
 .20إ داد تمرير شامل ن سياسا الحكومة تخططها ل تعامل مم
الفوا ض المالية تبرامج إنجا المشاريم الكبرى ،محددة بتواريخ
إنجا الدراسا تالبدء الفع ي بالتنفيو تتحديد العوا ل الإدارية
تالمالية تالفنية التي قد تحول دتن تنفيوها تاقترايها
تتوصياتها لتجات ها.
 .23إ داد تمرير شامل ن الموقف التنفيوي الحالي لمجمو ة من
الش كا المساهمة العامة تالتي يتم الإ داد لتأسيسها اتساقا
مم خطة التنمية تتوجهها إل إيكال دتراً تكبر ل مطاع الخاص
الكويتي ل مساهمة في تمديم الخدما العامة بكفاءة تكبر بما
المجتمم الكويتي.
يعود بالنفم
 .22إ داد تمرير شامل ن الموقف التنفيوي الحالي ن مش ت ا
الخطة السنوية ال ال ة لدتلة الكويت ( )2031/2032تالمتع مة
بمش ت ا (.)B.O.T
 .21إ داد تمرير شامل تمتكامل ن الموقف التنفيوي ل موافما
المط وبة لتخصيص المواقم الإنشا ية في الخطة السنوية
الأتلي ( )2033/2030تالخطة السنوية ال انية ()2032/2033
تالإدارا
تالخطة السنوية ال ال ة ( )2031/2032ل و ارا
الحكومية تالجها ذا الميزانيا الم حمة تالمؤسسا ذا
الميزانيا المستم ة.
 .22إ داد تمرير شامل تمتكامل ن الإنفاا الاست ماري في الخطة
السنوية ال ال ة ( )2031/2032لكافة الو ارا تالإدارا الحكومية
الم حمة تالمستم ة تذلك بإ داد
الميزانيا
ذا
تالجها
قا مة المشاريم الإنشا ية مم مرا اة تن تتوافل المشاريم
الممترية مم تحميل رؤية دتلة الكويت في التحول إل مركز
مالي تتجاري إق يمي ،تتن تتضمن قا مة المشاريم كلا من
المشاريم المعتمدة (الجاري تنفيوها) تالمشاريم الجديدة.
 .25إ داد تمرير شامل ن المشاريم التنموية (ميناء مبارك الكبير-
مطار الكويت الدتلي-مستشف الشيخ جابر-مدينة جابر الأيمد
الرياضية).
 .21إ داد تمرير تح ي ي يول مش تع ميزانية الو ارا تالإدارا
الحكومية الباب الرابم -المشاريم الإنشا ية تالصيانة ل سنة
المالية (.)2031/2032
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 .27إ داد تمرير تح ي ي يول مش تع ميزانية الو ارا تالإدارا
الحكومية الباب الرابم -المشاريم الإنشا ية تالصيانة ل سنة
المالية (.)2032/2031
 .28إ داد تمرير تح ي ي يول مش تع ميزانية الو ارا تالإدارا
الحكومية الباب الرابم -المشاريم الإنشا ية تالصيانة ل سنة
المالية (.)2031/2035
الجواني الفنية
 .29إ داد تمرير يول ال ثار الس بية المتوقعة
الركاب ( )2تالاجراءا
التشغي ية تالمالية لتنفيو مبن
الاصلايية.
 .10إ داد تمرير فني يول سبل تعزيز مستويا
تمعالجة معوقا خطا التنمية.
 .13إ داد قا مة بالمشاريم تالأهدا

الإنجا تالإنفاا

الكمية لناام الخطة.

 .12إ داد تمرير يول مستشف الشيخ جابر الأيمد الجابر الصباح
تالأتعاب الاستشارية لدراسة تتصميم المستشفيا الجديدة
الأخرى بدتلة الكويت.
 .11إ داد تمرير ن الاختلالا الهيك ية الاقتصادية تالاجتما ية
تآليا معالجتها بخطا التنمية بدتلة الكويت.
التش يعية
 .12إ داد تمرير فني يول موقف المتط با
تالمؤسسية تمعوقا تمشكلا تنفيو خطا التنمية يت
.2032/1/13
 .15ضو في ال جنة المشتركة من ت ارة المالية – شئون
ل تخطيا
الأ
الميزانية العامة ،تالأمانة العامة ل مج
المالي لمش ت ا
تالتنمية لمتابعة تنفيو جواني ال
الو ارا
الخطة السنوية  2033/2030المدرجة بميزانيا
الم حمة تالمؤسسا
الحكومية تالهيئا
تالإدارا
المستم ة.
 .11ضو في مش تع المرصد الحض ي لدتلة الكويت.
فريل مل إ داد الجواني الاقتصادية تالمالية في
 .17ر ي
الخطة الإنما ية ل سنوا .2032-2009
 .18إ داد تمرير فني يول إنجا دتلة الكويت في تنفيو آليا
تبرامج تإجراءا تنفيو مسارا تحميل تهدا استراتيجية
التعاتن
التنمية الشام ة المطورة بعيدة المدى لدتل مج
( 2025 – 2030م).
الخطة الخمسية
 .19المشاركة في إ داد نماذج مش ت ا
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ل سنوا ( )2039/2038 – 2035/2032تنماذج مش ت ا
الخطة السنوية الأتلي ( )2035/2032تنموذج خطة التدريي
()2039/2038 – 2035/2032
ل خطة الخمسية ل سنوا
تالخطة السنوية الأتلي ( )2035/2032تنموذج المستهدفا
الكمية تالدتلية ل خطة الخمسية ل سنوا (– 2035/2032
.)2039/2038
 .20المشاركة في إ داد دليل إرشادي لتعبئـة نمـاذج مشـ ت ا
الخطــــة الخمســــية ل ســــنوا ()2039/2038 – 2035/2032
تنماذج مش ت ا الخطة السنوية الأتلي (.)2035/2032
 .41ا ــداد دليــل متابعــة اســتراتيجية التنميــة الشــام ة المطــورة
التعاتن (7111م ـ 7172م) آليا
بعيدة المدى لدتل مج
تبرامج تاجراءا تنفيو مسارا تحميل تهدا الاستراتيجية.
 .47إ ــداد تثيمــة الأدلــة تالمؤ ــ ا لخطــة التنميــة الســنوية
.7112/7112
 .41إ داد تثيمة التمويل لخطة التنمية السنوية .7112/7112
 .44إ داد تثيمة المشاريم لخطة التنمية السنوية .7112/7112
 .42ضــو فــي فريــل مــل لإ ــداد دراســة يــول دتر الاقتصــاد
المعرفي في د م الخطا التنمويـة تنفيـوا ل مـرار التنفيـوي
رقم ( )2لسنة  7112في هوا الشأن.
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الأبحــــــــــــــــــــــــــا
تالدراسا

- :
 دراســـة تح يـــل الهيكـــل الاقتصـــادي الكـــويتي الوضـــم الـــراهن
تال فاا المستمب ية -مايو .3992
 دراسة تمييم السياسة النمدية في الكويت تتوجهاتها المسـتمب ة
مايو .3992
 دراسة الأتضاع الراهنة لأنشطة الإسكان بالكويت – مايو .3992
 دراسة التنمية الصنا ية في الكويت المشـكلا تالاسـتراتيجية
الممترية – مايو .3992
 دراسة تح ي ية لمطاع التشييد تالبناء-تكتوبر .3992
 دراسة تمييم السياسة المالية بالكويت-تكتوبر .3992
الخدما العامة في
 دراسة قياف نصيي الفرد من الإنفاا
دتلة الكويت-ديسمبر .3992
 دراسة تمدير يجم الهدر في الإنفـاا العـام بدتلـة الكويـت-يونيـو
.3998
 دراســـة الطاقـــا المعط ـــة فـــي قطـــاع النمـــل تالمواصـــلا
تالتخزين بدتلة الكويت -يونيو.3998
 دراســـة الهـــدر التربـــوي تتك فـــة التع يـــم بدتلـــة الكـــويت -يونيــو
.3998
 دراسة ممارنة يجم الإنفاا العام بدتلة الكويت مم دتل مج ـ
التعاتن لدتل الخ يج العربية-يونيو .3998
 دراســة قيــاف الهــدر فــي قطــاع الكهربــاء تالمــاء تقطــاع الصــحة
بدتلة الكويت – يونيو .3998
 دراسة التنمية الزرا ية بدتلة الكويت – .3999
 دراسة تدمير آبار النفا تتثـرع ـ البيئـة البحريـة الكويتيـة فـي
ضوء اتفاقية الكويت الإق يمية ل تعاتن في يماية البيئة البحريـة
من الت و – .3999
 دراسـة اقتصــاديا الميـاع العوبــة تالميــاع ق ي ـة الم ويــة (ميــاع
ال بــار الجوفيــة) فــي دتلــة الكويــت مــن مناــور الــأمن المــا ي –
.3999
 دراسة المعطيا الفنية تالاقتصادية لكفاءة استخدام مياع الري
بدتلة الكويت – .2000
 دراســة السياســا تالتوجهــا العامــة تالأســاليي المتبعــة فــي
استرداد تك فة إتاية مياع الري بدتلة الكويت .2000-
 دراســة تح يــل التك فــة تالعا ــد لمعالجــة تإ ــادة اســتخدام ميــاع
الصحي بدتلة الكويت – تكتوبر.2003
ال
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 دراسة تميـيم تداء التع ـيم العـام مـا قبـل العـالي ()7111-1994
تتوجها ل مستمبل.7111-
التع يم ،الصحة،
 دراسة :الهدر في الإنفاا العام في قطا ا
الكهرباء تالماء ،النمل تالمواصلا “-يوليو .7117
 قضـية البطالـة بــالمجتمم الكـويتي (تبعادهــا – آثارهـا – تالح ــول
الممترية) – .2001
 دراسة إ ادة تسـعير السـ م تالخـدما العامـة بدتلـة الكويـت –
ديسمبر .2002
 إ ــداد قا ــدة مؤ ـ ا التنميــة الاقتصــادية تالاجتما يــة لدتلــة
الكويــت خلــال الفتــرة ( – )2001 – 3991الجــزء الــأتل تال ــاني –
يونيو .2005
 تمرير يول الأمن الما ي في دتلة الكويت (التحديا تمتط با
المستمبل) – ديسمبر .2005
 ضو الفريل الوطني لمش تع دراسة تطـوير دتلـة الكويـت إلـ
مركز مالي تتجاري إق يمي ر يسي مم مم ـي ـ كة مـاكينزي –
2007
 ضــو فريــل مــل مراجعــة المخطــا الهيك ــي ال الــ لدتلــة
الكويــت تمــدي توافمــه مــم مش ـ تع الخطــة الإنما يــة الخمســية
(.2009 – )2032/2031 – 2030/2009
 تمرير يول الأمن الما ي في دتلة الكويت (التحديا تمتط با
المستمبل) – ديسمبر .2009
 ترقة مل ممدمة يول مفاهيم الاقتصاد المعرفـي تتطبيماتـه
تتحدياته ت رض تجربة دتلة الكويت في التحول نحو الاقتصـاد
المعرفي-إكتوبر .7117
 إ ــداد تمريــر فنــي يــول إنجــا دتلــة الكويــت فــي تنفيــو آليــا
تبــرامج تإجــراءا تنفيــو مســارا تحميــل تهــدا اســتراتيجية
التنمية الشـام ة المطـورة بعيـدة المـدى لـدتل مج ـ التعـاتن
( 2025 – 2030م) – ديسمبر .2032
 إ ــداد دراســة ــن توظيــف النمــاذج التخطيطيــة فــي تحميـــل
الأهدا الك ية تالمطا ية ل تخطيا – أكتوبر .2031
 إ داد تمرير شامل ن سياسا الحكومة تخططها ل تعامل مـم
الفوا ض المالية تبرامج إنجا المشاريم الكبرى ،محـددة بتـواريخ
إنجا الدراسا تالبدء الفع ي بالتنفيو تتحديـد العوا ـل الإداريـة
تالماليــــة تالفنيــــة التــــي قــــد تحــــول دتن تنفيــــوها تاقترايهــــا
تتوصياتها لتجات ها فيما يخص المشاريم التالية:
 إنشاء مينـاء بوبيـان تتطـوير الجزيـرة تمحطـة الحاتيـافيها.
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-

-

-

تطوير تإ ادة إ مار جزيرة في كا.
جس جابر الأيمد.
تحــدي مطــار الكويــت الــدتلي تتوســعته تالخــدما
الخاصة به.
مشــــ تع مستشــــف جنــــوب الســــ ة تالمستشــــفيا
الجديدة الأخرى الممترية في مخت ف مناطل البلاد.
خطا ت ارة الكهرباء تالمـاء بشـأن مشـ ت ا محطـا
الكهرباء تتح ية المياع.
منشآ تملا ي تتجهيزا رياضية (المدينة الرياضية)
تكــــولك المرافــــل الرياضــــية تالشــــبابية فــــي المــــدن
الجديدة.
مش تع المبني المدرسي الحدي .
المدن الإسكانية الجديدة.
مشــاريم تجميــل تتحــدي تســا العاصــمة تمرافمهــا
تخــــــدماتها تتطــــــوير الواجهــــــة البحريــــــة لمنطمــــــة
الص يبيخا .
مش تع السكك الحديدية تمترت الكويت تإطلـاا ـ كة
مساهمة امة لهوا الغرض.
مش تع مدينة الحرير.
مش ـ تع إنجــا المدينــة الجامعيــة الجديــدة فــي منطمــة
الشدادية.

ل تخطيا
الأ
 تمديم مم ل الأمانة العامة ل مج
تالتنمية في فريل مل كشف التناقضا ما بين ممترح
الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدتلة الكويت
( )2032/2031 – 2030/2009تالمخطا الهيك ي مجمو ة
من التمارير تالتي تتضمن ال تي:
 ممترح الإطار العام لخطة التنمية لدتلة الكويت
(.)2032/2031 – 2030/2009
 تهم المعوقا التي تواجه الجها الحكومية في مش تع
خطة التنمية الخمسية لدتلة الكويت (– 2030/2009
 )2032/2031بالإضافة إل قا مة بالمشاريم الكبرى.
 الفرا بين الخطة الإنما ية الخمسية لدتلة الكويت تبرنامج
ش.
مل الحكومة ل فصل التش يعي ال ال
 سياسا ممترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدتلة
الكويت ( )2032/2031 – 2030/2009تالتي لم يتم استيفا ها
ش.
في برنامج مل الحكومة ل فصل التش يعي ال ال
يول مدي ملا مة مرسوم المخطا الهيك ي
 ملاياا
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بممترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدتلة الكويت
(.)2032/2031 – 2030/2009
 المش ت ا التنموية الما دة.
المستخدمة في
 التعريف بأهم المصط حا تالممايي
إ داد خطا التنمية بدتلة الكويت.
المرتبطة بإ داد
 دراسة بعض المفاهيم تالمصط حا
خطا التنمية بدتلة الكويت.
 تك فة الفرصة الضا عة لعدم تنفيو تت تأجيل تنفيو
المش ت ا التنموية الما دة (الكبرى).
 مشاريم الجها ( دد  52جهة) في برنامج مل الحكومة
ش.
ل فصل التش يعي ال ال
 مصفوفة مشاريم الجها ( دد  52جهة) تمدي بارتباطها
تالسياسا الواردة بممترح الإطار
تتوافمها مم الأهدا
العام لخطة التنمية لدتلة الكويت (– 2030/2009
 )2032/2031تمم المخطا الهيك ي.
 تمرير يول المرايل التاريخية ل مخطا الهيك ي العام لدتلة
الكويت تالموقف التنفيوي لتخصيص الأراضي ل مشاريم
الإنشا ية المعتمدة في الخطة التنموية ل سنوا
(- )2032/2013- 2033/2030مايو .2032
قطاع
 تمرير يول تثر الاستهلاك المتزايد ل نفا تالغا
الطاقة الخ يجي – سبتمبر .7114
 تمرير يول يارة معالي ت ير الشؤتن الاجتما ية تالعمل
تت ير الدتلة لشؤتن التخطيا تالتنمية إل اليابان في إطار
تفعيل الش اكة الشام ة بين دتلة الكويت تاليابان – – 7114
طوكيو.
 تمرير يول مرتكزا تتفاا السياسة الاقتصادية تالتنموية
لتشجيم الاست مار في المش ت ا التنموية ل دتلة – .7112
 تمرير يول الخيارا الكويتية لتمويل جز الموا نة العامة
ل دتلة.7112-
 تمرير يول مر يا تملاياا دتلة الكويت بشأن التمرير
التجميعي الممدم من الأمين العام للأمم المتحدة يول
الطريل إل
خطة التنمية المستدامة لما بعد 7112
الفمر تتغير
العيش بكرامة بح ول ام  :7111المضاء
يياة الجميم تيماية كوكي الأرض -تغسط .7112
 تمرير يول استدامة المالية العامة – ديسمبر .7112
 إ داد برنامج مل ممترية للإصلاح المالي تالاداري
تالاقتصادي لدتلة الكويت -مارف .7112
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 تمرير يول الأهمية الاقتصادية لتنمية السياية المستدامة
في دتلة الكويت – مارف .7112
تمويل المشاريم في خطة
تمر يا
 تمرير يول آليا
التنمية السنوية  – 7112/7112إبريل .7112
 تمرير يول المطاع الصنا ي الكويتي تانخفاض تسعار النفا
العالمية -إبر يل .7112
 تمرير بشأن الخصخصة في الاقتصاد الكويتي  ...بين
الض ترة تالتحديا -يوليو .7112
 تمرير بشأن تثر الانخفاضا المتتالية لأسعار النفا
استدامة التنمية في دتل الخ يج – تغسط .7112
تمتط با
 تمرير يول قطاع السياية ما بين التحديا
التطوير -إكتوبر .7112
 تمرير يول مش تع تطوير الجزر الكويتية – .7112
 التمرير الختامي ل دترة المستندية ل جـنة اختيار البيو
الاستشارية ل فترة من  11فبراير  7112إل  71يوليو .7112
 تمرير الدترة المستندية ل جـنة اختيار البيو الاستشارية
ل فترة من  1يناير  7112إل  11مارف.7112

- 11 -

الدترا

التدريبية

- :
 دترة ممدمـة في الحاسـي الشخ ـي تالنوافـو  -ت ارة التخطـيا
 المركز الوطني لنام المع وما . دترة ممدمــة فــي  - LOTUS1-2-3ت ارة التخطــيا  -المركــز
الوطني لنام المع وما .
 دترة ممدمـــــــة فـــــــي اســـــــتخدام- MS-EXCEL4.0ت ارة
التخطيا المركز الوطني لنام المع وما .
 دترة EXCELمســــتوي متمـــدم -الهيئـــة العامـــة ل تع ـــيم
التطبيمي تالتدريي.
 دترة فــي برنــامج (التنبــؤا الاقتصــادية باســتخدام طــرا تح يــل
السلاســل الزمنيــة تتطبيماتهــا فــي الأقطــار العربيــة) -المعهــد
العربي ل تخطيا.
 دترة فــي برنــامج (تح يــل تتميــيم بــرامج التصــحيك الهيك ــي فــي
الأقطار العربية) -المعهد العربي ل تخطيا.
 دترة فــي برنــامج (التطــورا الحدي ــة فــي ناــام الــأمم المتحــدة
ل حسابا المومية) -المعهد العربي ل تخطيا.
 دترة فـــي برنـــامج (إ ـــداد تتح يـــل قا مـــة التـــدفما النمديـــة
ل مطا ـــــا الاقتصـــــادية المخت فـــــة) – جمعيـــــة المحاســـــبين
تالمراجعين الكويتية.
 دترة في برنامج (التخطيا المالي تإ ـداد الموا نـا التمديريـة)
–الدار العربية للاستشارا بدتلة الكويت.
 دترة فـــي برنـــامج (الأســـاليي الع ميـــة لتصـــميم الاســـتبيانا
الإيصا ية ) –SPSSجامعة الكويت.
 دترة الرؤية الإستراتيجية لأفضل إ افي – ت ارة التخطيا
 دترة تح يل نتا ج مؤ تنافسية دتلة الكويت – المعهد العربـي
ل تخطيا.
 دترة في نحو مستمبل يض ي تفضل.UN HABITAT-
 إ داد ترشة العمل الخاصة بتمييم التنمية ،في إطار استراتيجية
الش اكة ( )MCPSبين مجمو ة البنك الإسلامي ل تنمية تدتلـة
الكويت ،ديسمبر .7114
HIGH LEVEL TRAINING PROGRAM ON

GOVERNMENT ADMINISTRATION HELD AT
THE GENERAL OF THE SUPREME COUNCIL
FOR PLANNING AND DEVELOPMENT, KUWAIT,
& ORGANIZED BY THE FRENCH NATIONAL
SCHOOL OF ADMINISTRATION – OCTOBER
2015.
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 إ ــداد ترشــة مــل استكشــا ريــادة الأ مــال  ،فــي إطــار
اســـتراتيجية ال شـــ اكة بـــين الأمانـــة العامـــة ل مج ـــ الـــأ
ل تخطــيا تالتنميــة تالصــندتا الــوطني لتنميــة المشــ ت ا
الصغيرة تالمتوسطة – مايو .7112
 دترة فــي اســتراتيجيا الت نميــة الاقتصــادية :المــوى العام ــة
لاقتصاد المستمبل – جمهورية سنغافورة.
Enhancing Creativity to Achieve Ambitious Targets – 
Bridging Gcc & Asia – May 2016.
 البرنــامج التــدريبي استكشــا ريــادة الأ مــال -الصــندتا
الــوطني لتنميــة المشــ ت ا الصــغيرة تالمتوســطة – ابريــل
.7112
th
6 Kuwait Green Building – Conference & Exhibition 
– November 2016.
 البرنامج التدريبي استراتيجيا ا داد الخطا الإنما ية ل دتلة –
ديوان الخدمة المدنية – مارف .7112
 البرنامج التدريبي التفكير الميادي باستخدام ناام هيرمان –
ديوان الخدمة المدنية – نوفمبر .7112
 البرنامج التدريبي الحوكمة تتعزيز الممارسا الإدارية الس يمة
– ديوان الخدمة المدنية – تبريل .7112
ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES:

– WORKFORCE FOR THE FUTER ECONOMY
SINGAPORE
COOPERATION
PROGRAMME
TRAINING AWARD – April 2017.
 ترشة مل تحت نوان تفاا برامج التواصل الاجتما ي في
نش التو ية ن التطر الفكري تالإرهاب بين الشباب – ت ارة
الخارجية – .7112
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المـــــــــــــــــــؤتمرا
تالندتا

- :
 الحضــــور فــــي نــــدتة فــــرص الاســــت مار فــــي الكويــــت آفاقــــه
تمستجداته -الهيئة العامة للاست مار – الكويت .3995-
 الحضور فـي المـؤتمر الع مـي ال ـاني للاقتصـاديين الكـويتيين”-
تدتا السياســة الماليــة لمواجهــة العجــز فــي الموا نــة العامــة -
الجمعية الاقتصادية الكويتية – الكويت .3995-
 الحضور في الح مة النماشية يول الاقتصاد الكويتي فـي ظـل
الايتلال – الجمعية الاقتصادية الكويتية – الكويت .3995-
 الحضور في ندتة برنـامج التخصـيص :الـأداء تالتط عـا -الهيئـة
العامة للاست مار – الكويت .3991-
 الحضــور فــي نــدتة مصــادر الميــاع تاســتخداماتها فــي الــوطن
العربـــي -الصـــندتا العربـــي للإنمـــاء الاقتصـــادي تالاجتمـــا ي،
الصــندتا الكــويتي ل تنميــة الاقتصــادية العربيــة المركــز العربــي
الدراسا المناطل الجافة تالأراضي الماي ة تكساد  -الكويت
 .3997 الحضور فـي المـؤتمر الع مـي ال الـ للاقتصـاديين الكـويتيين”-
الـــأجور تتصـــحيك الاختلالـــا الاقتصـــادية تالماليـــة “-الجمعيـــة
الاقتصادية الكويتية – الكويت .3997-
 الحضــور فــي المــؤتمر الــدتلي يــول (العولمــة :فــرص تتحــديا
ل تنمية في منطمة الدتل العربية تإيـران تتركيـا) – ك يـة الع ـوم
الإداريـــة  ،جامعـــة الكويـــت ،معهـــد الكويـــت للأبحـــا الع ميـــة،
منتــدى البحــو الاقتصــادية العربيــة تإيــران تتركيــا -الكويــت -
( - 3997المكان :الممر الدا م ل مناما العربية بالشويخ).
 الحضور في فا يـا الحـوار الـوطني يـول الـرؤى الاستشـ افية
لمستمبل التنمية فـي كويـت -2025ت ارة التخطـيا – الكويـت -
.3997
 الحضــور فــي المــؤتمر الــأتل لرجــال الأ مــال الكــويتيين ”-تأهيــل
المطاع الخـاص لـأداء دترة الإنمـا ي الاقتصـادي تالاجتمـا ي “-
غرفة تجارة تصنا ة الكويت – الكويت .3998-
 الحضــور فــي نــدتة فــرص الاســت مار الصــنا ي-بنــك الكويــت
الصنا ي – الكويت .3998 -
 الحضور فـي مـؤتمر التخصـيص تالاقتصـاد الكـويتي فـي المـرن
المــادم -ك يــة الع ــوم الإداريــة -جامعــة الكويــت ،الهيئــة العامــة
للاســـت مار ،بنـــك الكويـــت الـــوطني ،مؤسســـة الكويـــت ل تمـــدم
الع مي – الكويت .3999-
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 الحضــور فــي مــؤتمر الخ ــيج الرابــم ل ميــاع المــاء فــي الخ ــيج
تتحديا المرن الحادي تالعش تن– مم كة البحرين .3999-
 الحضور في المؤتمر العالمي الأتل ل تخضير تتجميل البيئة في
المناطل الجافة -الهيئة العامة لشئون الزرا ة تال رتة السـمكية،
معهد الكويت للأبحا الع مية – الكويت .3999-
 الحضــور فــي المــؤتمر العــالمي يــول إدارة المــوارد الما يــة فــي
المناطل الجافـة  -معهـد الكويـت للأبحـا الع ميـة -الكويـت –
.2002
 الحضــور فــي الاجتمــاع الــأتل لفريــل مــل دراســة موضــوع
البطالــة فــي دتل مج ــ التعــاتن تكيفيــة معالجتهــا كأتلويــة
لعمل ال جنة الو ارية ل تخطيا تالتنميـة – الأمانـة العامـة لـدتل
التعاتن لدتل الخ يج العربية – الرياض – .2001
مج
 الحضــور فــي الاجتمــاع الرابــم لفريــل مــل تفعيــل إســتراتيجية
التنميــة الشــام ة بعيــدة المــدي لــدتل مج ـ التعــاتن (– 2000
 – )2025الأمانـــة العامـــة لـــدتل مج ـــ التعـــاتن لـــدتل الخ ـــيج
العربية – الرياض – .2002
 الحضور في الاجتمـاع الخـام لفريـل مـل تفعيـل إسـتراتيجية
التنميــة الشــام ة بعيــدة المــدي لــدتل مج ـ التعــاتن (– 2000
 – )2025الأمانـــة العامـــة لـــدتل مج ـــ التعـــاتن لـــدتل الخ ـــيج
العربية – الرياض – .2002
 الحضور في الاجتماع السـادف لفريـل مـل تفعيـل إسـتراتيجية
التنميــة الشــام ة بعيــدة المــدي لــدتل مج ـ التعــاتن (– 2000
 – )2025الأمانـــة العامـــة لـــدتل مج ـــ التعـــاتن لـــدتل الخ ـــيج
العربية – الرياض – .2005
 الحضــور فــي الاجتمــاع الســابم لفريــل مــل تفعيــل إســتراتيجية
التنميــة الشــام ة بعيــدة المــدي لــدتل مج ـ التعــاتن (– 2000
 – )2025الأمانـــة العامـــة لـــدتل مج ـــ التعـــاتن لـــدتل الخ ـــيج
العربية – الرياض – .2005
 الحضور في المؤتمر العالمي يول تحـديا التنميـة الإقتصـادية
التعاتن الخ يجي – معهد الكويت للأبحا الع مية
لدتل مج
– الكويت – .2005
 الحضور فـي منتـدى الكويـت الاقتصـادي – الكويـت :اسـتراتيجية
التحول إل المركز المالي تالتجاري تالخدمي الإق يمي الر يسـي
 كة بيان للإست مار – الكويت – .2005 الحضــور فــي الاجتمــاع ال ــامن لفريــل مــل تفعيــل إســتراتيجية
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التنميــة الشــام ة بعيــدة المــدي لــدتل مج ـ التعــاتن (– 2000
 – )2025الأمانـــة العامـــة لـــدتل مج ـــ التعـــاتن لـــدتل الخ ـــيج
العربية – الر ياض – .2001
 الحضور في ترشة مل يول تاقم تمستمبل التخطـيا بـدتل
مج ـ التعــاتن الخ يجــي – الأمانــة العامــة ل مج ــ الــأ ي
ل تخطيا تالتنمية – الكويت – .2008
 الحضور في ال ماء ال اني ش بـين المسـئولين بـو ارا تتجهـزة
التعاتن لدتل الخ يج العربية ن
التخطيا تالتنمية بدتل مج
إ داد الخطا – مم كة البحرين – .2008
 الحضــور فــي مــؤتمر الخ ــيج ال ــامن ل ميــاع الميــاع فــي دتل
التعاتن الخ يجي نحو نارة تخطيطية تاقتصـادية م ـ
مج
– مم كة البحرين – .2008
 الحضور في الاجتماع الخـام ل جنـة مـدراء التخطـيا تالتنميـة
بــدتل المج ــ – الأمانــة العامــة لــدتل مج ــ التعــاتن لــدتل
الخ يج العربية – الرياض – .2008
 الحضــور فــي المنتــدى الاقتصــادي الإســلامي الــدتلي الرابــم –
الكويت .2008-
 الحضــور فــي المــؤتمر الــدتلي «اتجاهــا اقتصــادية الميــة »1
تحــت نــوان «الاقتصــادية العالميــة فــي ــالم س ـ يم التغيــر» –
الكويت – ديسمبر .2008
 الحضور في الاجتماع ال اني ش لفريل مل تفعيل إستراتيجية
التنميــة الشــام ة بعيــدة المــدى لــدتل مج ـ التعــاتن (– 2000
 – )2025الأمانـــة العامـــة لـــدتل مج ـــ التعـــاتن لـــدتل الخ ـــيج
العربية – الرياض – .2009
شــــ لفريـــل مــــل تفعيــــل
 الحضـــور فــــي الاجتمـــاع ال الــــ
إستراتيجية التنمية الشام ة بعيدة المدى لـدتل مج ـ التعـاتن
( – )2025 – 2000الأمانــة العامــة لــدتل مج ــ التعــاتن لــدتل
الخ يج العربية – الرياض – .2009
ش بـين المسـئولين بـو ارا تتجهـزة
 الحضور في ال ماء ال ال
التخطيا تالتنميـة بـدتل مج ـ التعـاتن لـدتل الخ ـيج العربيـة
ن إ داد الخطا – مدينة الدتية .2009-
 الحضور في الاجتماع الرابم ش لفريل مل تفعيل إسـتراتيجية
التنميــة الشــام ة بعيــدة المــدى لــدتل مج ـ التعــاتن (– 2000
 – )2025الأمانـــة العامـــة لـــدتل مج ـــ التعـــاتن لـــدتل الخ ـــيج
العربية – الرياض – .2009
 الحضــور فــي م تمــ الكو يــت المــالي – الكويــت – نــوفمبر
.7119
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 الحضور في الاجتماع ال اني تال ال لفريل مل دراسة ن
التوقعا المستمب ية ل تضخم – الأمانة العامة لدتل مج
التعاتن لدتل الخ يج العربية – الرياض – .7111
ش ـ لفريــل مــل تفعيــل
 الحضــور فــي الاجتمــاع الخــام
اســتراتيجية التنميــة الشــام ة بعيــدة المــدى لــدتل مج ــ
التعـــاتن ( – )7172 – 7111الأمانـــة العامـــة لـــدتل مج ـــ
التعاتن لدتل الخ يج العربية – الرياض – .7111
 الحضــور فــي الاجتمــاع الســادف شـ لفريــل مــل تفعيــل
اســتراتيجية التنميــة الشــام ة بعيــدة المــدى لــدتل مج ــ
التعــاتن (  – ) 7172 – 7111الأمانــة العامــة لــدتل مج ــ
التعاتن لدتل الخ يج العربية – الرياض – .7111
 الحضـــور فـــي الاجتمـــاع الرابـــم لفريـــل مـــل دراســـة ـــن
التوقعا المستمب ية ل تضخم – الأمانة العامة لدتل مج
التعاتن لدتل الخ يج العربية – الرياض – .7111
 الحضــور فــي الاجتمــاع الســابم شــ لفريــل مــل تفعيــل
اســتراتيجية ا لتنميــة الشــام ة بعيــدة المــدى لــدتل مج ــ
التعـــاتن ( – )7172 – 7111الأمانـــة العامـــة لـــدتل مج ـــ
التعاتن لدتل الخ يج العربية – الرياض – .7117
 الحضــور فــي الاجتمــاع ال ــامن شــ لفريــل مــل تفعيــل
اســتراتيجية التنميــة الشــام ة بعيــدة المــدى لــدتل مج ــ
التعـــاتن ( – )7172 – 7111الأمانـــ ة العامـــة لـــدتل مج ـــ
التعاتن لدتل الخ يج العربية – الرياض – .7117
 الحضور تالمشاركة في فعاليا تتنشطة المش تع الوطني
ل شباب .7111-7117
 الحضــور فــي الاجتمــاع ال ــاني لفريــل مــل تحــدي الــدليل
المويد لمفاهيم التخطيا تالتنمية – الأمانـة العامـة لـدتل
التعاتن لدتل الخ يج العربية – الرياض – .7111
مج
 الحضــور فــي الاجتمــاع العشــ تن لفريــل مــل اســتراتيجية
التعاتن (– 7111
التنمية الشام ة بعيدة المدى لدتل مج
 – )7172الأمانة العامة لدتل مج ـ التعـاتن لـدتل الخ ـيج
العربية – الرياض – .7114
التعاتن
 الحضور في الحوار الاقتصادي الخام بين مج
تالاتحــاد الــأترتبي – الأمانــة العامــة لــدتل مج ـ التعــاتن
لدتل الخ يج العربية – الرياض– .7114
 المشاركة في ترشة مل بناء المدرا لإ داد الاسـتراتيجية
تبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر – .7112
 الحضـــور فـــي الاجتمـــاع الســـادف لفريـــل مـــل الأهـــدا
الإنما ية الألفية – .7112
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 الإ ـــداد تالتحضـــير ل مـــؤتمر الـــوطني تظـــا ف الدتلـــة
المعاصـــ ة مـــن مناـــور الاقتصـــاد المعرفـــي  ،تهـــو تيـــد
مبــادرا المش ـ تع الــوطني للاقتصــاد المعرفــي تالــوي تــم
مدع خلال الفترة  7-1فبراير .7112
 المشاركة بندتة سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دتلة
الكويـــت بعنـــوان :العلاقـــة بـــين الصـــين تالكويـــت تالبنـــاء
المشترك ل حزام الاقتصـادي لطريـل الحريـر تطريـل الحريـر
البحري ل مرن ال . 71
 المشاركة بندتة سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دتلة
الكويــت بعنــوان تطــوير العلا قــا الصــينية الكويتيــة تدفــم
الربا بين الاستراتيجيا التنموية.
 المشاركة بح مة النماش بمنتدى الكويت الوطني لمؤ ا
تكنولوجيا المع وما تالاتصالا .7112
 المشـــاركة فـــي م تمـــي الاســـت مار الرابـــم  ”-رؤيـــة الدتلـــة
ل مســتمبل :المناــور الاســتراتيجي للاقتصــاد الــوطني -
فبراير 7112
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