
 السيرة الذاتية 

 البيانات الشخصية 

عاطف بن سعد عاطف الشهريد/ االسم:   

. الجنسية: سعودي  

 الحالة االجتماعية : متزوج .

 المرتبة العلمية : أستاذ مشارك.

asalshehry@nu.edu.sa : البريد  اإللكتروني 

  المملكة العربية السعودية. –كلية العلوم األدارية  –جامعة نجران  العنوان الحالي :

 المؤهالت الدراسية

. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -م(1995بكالوريوس في علم االقتصاد ) -1  

. الواليات المتحدة األمريكية -م(2001ماجستير في علم االقتصاد من جامعة غرب الينوى ) -2  

-م(2009األعمال، جامعة درم ) دكتوراه الفلسفة في علم االقتصاد تخصص اقتصاديات -3  

. المملكة المتحدة   

 الخبرات العملية

.حتى األن - 1439/  7عميد كلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران منذ شهر  -1  

هـ. 1439/ 7حتى شهر  1432/  10/ 22عميد الدراسات العليا بجامعة  نجران منذ  -2  

.هـ 1439/ 7شهر  حتى – 10/1431/ 24 وكيل كلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران منذ -3  

  .وعضو هيئة تدريس بكلية العلوم االدارية  شاركأستاذ م -4

حتى األن. 1439/  7رئيس المجلس االستشاري لكلية العلوم اإلدارية منذ شهر  -5  

حتى األن. 1439/  7رئيس مجلس وحدة التطوير والجودة في كلية العلوم األدارية منذ شهر  -6  

  تدريس مقررات االقتصاد في الكلية  -7

 المؤهالت اإلضافية  

حضور عدد من الدورات في المجال اإلداري والتخطيط االستراتيجي وتطوير الذات في -1  

. جامعة نجران   



حضور دورات تدريبية في إعداد البحوث واكتساب الخبرات المهنية والعلمية من جامعات -2  

وليدز بالمملكة المتحدة  درم   

حضور دورات وورش عمل وحلقات نقاش عن البنوك والتمويل وإدارة الموارد البشرية -3  

.االستراتيجي وتنمية المهارات الشخصية واستخدام الحاسب بجامعات لفبرة ودرم  والتخطيط   

تعليمحضور بعض الدورات وورش العمل في تطوير الذات واستخدام التكنولوجيا في ال -4  

.المهارات في استخدام الحاسب بجامعة غرب الينوي بالواليات المتحدة األمريكية  وتنمية   

 الشهادات التقديرية

شهادة شكر وتقدير )للتقويم الذاتي األولي( من وكالة جامعة نجران للتطوير والجودة -1  

( في2008السعودي الدولي) شهادة شكر وتقدير للمشاركة في اللجنة العلمية لمؤتمر اإلبداع  -2  

بالمملكة المتحدة من سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة ومن الملحق الثقافي  ليدز   

.األندية السعودية  ومن رئاسة   

ه .شهادة شكر من مدير جامعة الملك فيصل للحصول على التفوق العلمي خالل دراسة الدكتورا -3  

الثقافي للحصول على التفوق العلمي خالل دراسة الدكتوراهشكر من الملحق  شهادة -4  

شهادة شكر وتقدير من وكيل وزارة المالية للشئون االقتصادية نظير الجهد الكبير المقدم خالل -5  

الملفات التحضيرية لالجتماعات النصف سنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي  إعداد   

. بواشنطن   

 العضوية

 . 1997ة اإلدارة السعودية منذ عضو جمعي -1

 
 . 2001عضو جمعية االقتصاد السعودي منذ  -2

 

 المهارات والهوايات

 واإلكسل والبوربوينت. سكاألوفيإجادة استخدام الحاسب اآللي وجميع تطبيقاته المكتبية  -1

 اللغة العربية هي اللغة األصلية. -2

 إجادة اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة. -3

 هواية القراءة والسفر والرياضة واالطالع على كل جديد في عالم التقنية والكمبيوتر. -4



 البحوث

باللغة العربية واالنجليزية. ألبحاث المنشورةيوجد عدد من ا -1  

 


