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ــة إلدارة األداء المؤسســي مــن أهــم العوامــل الهامــة التــي تدعــم المنظمــات فــي تحقيــق  ــر تأســيس وإدارة نظــم فعال يعتب

ــي  ــم إلدارة األداء ف ــيس نظ ــي تأس ــة ف ــه المملك ــة 2030 َتَوُج ــة المملك ــين رؤي ــب تدش ــد صاح ــتراتيجية. وق ــا االس أهدافه

األجهــزة العامــة وفــي برامــج تحقيــق الرؤيــة وذلــك لضمــان توافــق جهــود األجهــزة مــع توجهــات الرؤيــة ولتمكيــن الحكومــة 

المركزيــة مــن متابعــة أداء األجهــزة وتقدمهــا نحــو تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية. كمــا تســعي العديــد مــن األجهــزة العامــه 

لتأســيس نظــم إدارة األداء بهــا لتفصيــل اســتراتجياتها وللحصــول علــي بيانــات أداء يمكــن تحليلهــا لكســب فهــم أعمــق 

ــات. ــي البيان ــاذ قــرارات تحســين االداء مســتندة عل لمحــركات األداء واتخ

سلســلة برامج التخطيط االســتراتيجي 
العامــة األجهــزة  فــي  األداء  وإدارة 

مدة البرنامج: 3 أيام  تدريبية
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ــوم اتخــاذ القــرارات فــي جامعــة بنســلفانيا  ــوراه فــي عل ــى الدكت حصــل عل
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة )مدرســة وارتــن( باإلضافــة إلــى ثــالت درجــات 
عمــل  اإلقليمــي  والتخطيــط  المدنيــة  والهندســة  اإلدارة  فــي  ماجيســتير 
كعضــو هيئــة تدريــس فــي )إدارة األعمــال بحــوث العمليــات - إدارة العمليــات 
- نظــم المعلومــات اإلداريــة( فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

وكنــدا ومصــر والكويــت وماليزيــا لمــدة 20 عــام ) 1976 � 1997 م(.

عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلــس إدارة 
مجموعــة صافــوال. أســس خاللهــا كل مــن أكاديميــة صافــوال وأكاديميــة 
بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطةاالســتراتيجية ومراكــز تقييــم القيــادات 

)997 1 � 2006م(.

عمــل فــي القطــاع الحكومــي لمــدة عشــر ســنوات كمديــر مكتــب التخطيــط 
االســتراتيجي ألمانــة محافظــة جــدة ومستشــار كل مــن وزيــر العمــل ووزيــر 
الوطنــي  المركــز  وكبيــر مستشــاري  والتخطيــط  االقتصــاد  ووزيــر  الصحــة 

لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )2007 � 2018 م(. 

اســتكمل الشــهادات العالميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن بالديــوم 
ومعهــد مؤشــرات قيــاس األداء, أول غيــر أمريكــي يمنــح شــهادة »أخصائــي 
إدارة أداء فــي األجهــز ة الحكوميــة « مــن معهــد إدارة األداء فــي واشــنطن.

أشــرف وشــارك فــي تطويــر أكثــر مــن 70 مشــروع تخطيــط اســتراتيجي 
حكوميــة  منظمــات  فــي  األداء  لقيــاس  المتوازنــة  البطاقــات  وتطويــر 

للربــح. هادفــه  غيــر  ومنظمــات  خــاص  قطــاع  وشــركات 

أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع لشــركة 
برامــج  وتقديــم  بتصميــم  قــام  والــذي   2010 عــام  منــذ  المعرفــة  مدينــة 
تدريبيــة متقدمــة للمئــات مــن كبــار المــدراء التنفيذييــن فــي العالــم العربــي 

واإلســالمي.
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