
 
                                 -:خالد محمد الزامل 

 

تاذ    زامل       / يعمل األس د ال الد محم ال   في          خ رًا لحاضنة األعم والمعادن ومحاضرًا لمقررات األدارة    جامعة الملك فهد للبترول     مدي
ن حيث .    والتسويق ي الج ارك ف ية ، ويش ال الدول ويق ودراسات الجدوى واألعم ررات التس درس مق يذية إلدارة  وادي ي ة التنف

ية وهو منظومة متكاملة تهدف لدعم توطين التقنية  وتساهم في تعزيز تحول إقتصاد المملكة من إقتصاد تقليدي الى           ران للتقن الظه
 .إقتصاد معرفي  

 
تند خ   ته تس ى    لفي ية عل ت                           العلم د للب ك فه ة المل يها من جامع ي حصل عل ال الت رول والمعادن عام    شهادة الماجستير في إدارة األعم

در بالواليات المتحدة                    .  )  م 1981  (  هـ  1401 ورادو في بول ة آل د األقتصاد بجامع يا بمعه يل للدراسات العل رنامج التأه ى ب وعل
   .)  م 1982  (  هـ1402عام األمريكية  

 
ية      ا خبرته العمل ي والتعليمي والعمل التطبيقي مع               أم زيج من العمل األآاديمي البحث  القطاع الخاص في مجالي التدريب  فتشمل م

 -:والتسويق على النحو التالي 
 

 مدير حاضنة األعمال  
 مدير برنامج  المهارات الشخصية 
 مدير وحدة تطوير األعمال بكلية األدارة الصناعية 
  في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقيةللتخطيطمستشار  
  . في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقيةتدريبللتدريب والتطوير ومدير إلدارة المستشار  
 .والمعادن جامعة الملك فهد للبترول عضوًا في هيئة التدريس بكلية اإلدارة الصناعية في  
  .لسعودية لألسماكانائبًا للمدير العام لشئون التسويق للشرآة  
  .والمعادنمديرًا لتنسيق البحوث بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول  
 .فرع المنطقة الشرقية  ـ برنامج القطاع األهلي بمعهد اإلدارة العامةمحاضر متعاون في مجال التسويق ب 

 
ريق عمل متخصص  في إعداد  دراسة لتطوير                                      زامل مع ف د ال الد محم تاذ خ اهم األس د س ال  فق ية حاضنات األعم في مجال  تنم

نظام التشغيلي  لحاضنة أ             ال   دراسة الجدوى  وال نطقة    عم جازان  بناء على طلب من سمو أمير المنطقة  وبالتنسيق مع مجلس       لم
 جازان  الصناعية لمنطقة  التجاريةلغرفةاإلدارة  واإلدارة التنفيذية ل

 
ين  أما في مجال دعم المشاريع الصغيرة  فقد دعي  آمحكم  دولي  من قبل  جامعة األميرة سمية  للتكنولوجيا  لتحكيم  المفاضلة ب              

بتدريب  أآثر من الفين شاب وشابة في مجال التهيئة واإلستعداد  لبدء المشاريع       خطط العمل للمشاريع التقنية الناشئة   آما ساهم            
 على  المنافسة الوطنية األولى لخطط عمل المشاريع ف وقد أنيط به اإلشرا.الصغيرة  في مواقع  مختلفة في دول الخليج  العربي             

ي ب  برى المجموعات  الصغيرة  الت و السعودية وعدد من آ م من أرامك ادن بدع ترول والمع د للب ك فه ة المل ا جامع ادرت بإطالقه
 .  شاب وشابه عبر البث الفضائي التفاعلي 16000التجارية والشرآات في المملكة ، حيث  قام خالل فعاليات المنافسة بتدريب 

 
يط      ية  أن ارات الشخص برنامج  المه ر ل ه آمدي الل عمل تكامل     خ رنامج  م ى ب راف عل ه اإلش نى  ب ة    ُيع الب الجامع تزويد  ط ب

ريق العمل المساند له بتطوير منظومة لجدارات األداء للطالب القت إشادة            ام مع ف د ق ة في سوق العمل ،  وق الجدارات المطلوب ب
 دولية من شخصية مرجعية في الفكر اإلداري مثل الدآتور توم بيترز

 
اهم األستاذ خالد م     في معالجة القضايا المرتبطة بالقوى العاملة وتابع    الصناعية للمنطقة الشرقية   التجارية  الغرفة حمد الزامل مع  س

ا   خطط ي         ه ن الوظائف في القطاع األهل  العليا ولجان تطوير  في اللجنة االستشارية آما ساهم  . ، خالل فترة أعارته للغرفة        لتوطي
 . آممثل لسوق العمل في نفس الفترة  فني والتدريب المهنيلعامة للتعليم الالمؤسسة المناهج في ا

 
دوة توظيف العمال الوطنية في القطاع األهلي               و يذ توصيات ن يات تنف ، ومّثل رجال األعمال في تقديم عرض  شارك في إعداد آل

ي للتوظيف ل  ية  تفصيلي للمشروع الوطن ر  الداخل بدالعزيز وزي ن ع ايف ب ير ن وى صاحب السمو الملكي األم يس مجلس الق ورئ
     .العاملة

 
تاذ   ي زامل في عدد من اللجان المحلية أو الوطنية               / شارك األس د ال الد محم  مجلس الغرف أو المشكلة من قبل جامعة الملك فهد أو  خ

 -:بعض الجهات الحكومية على النحو التالي 
 

 المشرف العام على المنافسة الوطنية األولى لخطط عمل المشاريع الصغيرة   •
 رئيس مجلس اإلدارة التأسيسي للجمعية السعودية للتسويق •
 لقوى العاملة بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقيةالجنة عضوأ في  •



 عضو الجنة التنفيذية إلدارة  وادي الظهران للتقنية •
 عضو اللجنة األشرافية على مرآز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية •

 
 : التالية في اللجان المحلية أو الوطنية قبل آما سبق وأن شارك من

 والمعادنجامعة الملك فهد للبترول  رئيس اللجنة الدائمة لمشروع أختبار الكفاءات في  •
 لجنة التدريب والسعودة بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية رئيس  •
 رئيس لجنة التدريب والسعودة بقطاع النقل البري  •
 والمعادنجامعة الملك فهد للبترول راسة تحديد مهارات التوظف لطالب رئيس لفريق عمل د •
 نائب لرئيس اللجنة األشرافية على برنامج  المهارات الشخصية •
 نائبًا لرئيس اللجنة الوطنية للقوى العاملة في مجلس الغرف السعودية •
 لصناعيةعضو في لجنة خطة أنشاء وتطوير مجمع الملك عبداهللا بن عبدالعزيز لألبحاث ا •
 عضوًا في المجموعة األستشارية لبرامج الموارد البشرية  بالهيئة العليا للسياحة •
 لعامة للتعليم الفني والتدريب المهنيالمؤسسة عضوأ في فريق دراسة المؤهالت المهنية الوطنية في ا •
 والمعادنجامعة الملك فهد للبترول عضوًا في اللجنة الدائمة للتوجيه المهني في  •
 لعامة للتعليم الفني والتدريب المهنيالمؤسسة في لجنة البحوث التطبيقية في اعضوأ  •
 مجلس الغرف السعوديةفي عضوًا في اللجنة الوطنية للتدريب والسعودة  •
 عضوًا في اللجنة االستشارية لتطوير مناهج المعاهد الثانوية للعلوم التجارية •

 
في مجالي التسويق مدعو ات والمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية آمحاضر شارك األستاذ خالد محمد الزامل في عدد من الندو      

 : بدعوة من الجهات التالية و دعم المشاريع الناشئة والقوى العاملة
 جامعة الملك سعود  •
 وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية •
 وزارة العمل والشئون اإلجتماعية بمملكة البحرين •
 حج  بالمملكة العربية السعوديةوزارة ال •
  .المجلس الثقافي البريطاني •
 منظمة الخليج لالستشارات الصناعية  •
 مكتب التربية العربي لدول الخليج •
  .االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية •
 لعامة للتعليم الفني والتدريب المهنيالمؤسسة ا •
 معهد اإلدارة العامة بالمملكة العربية السعودية •
 معهد التنمية اإلدارية باإلمارات العربية المتحدة •
 األآاديمية األمريكية لعلوم التسويق •
  .الجمعية األمريكية للتدريب والتنمية •
 . ومنظمي المعارض الجمعية الدولية للعارضين •
  .جمعية التسويق الخليجية •
 .دية لإلدارة  وعجمعية السال •
 .إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي  •
  الغرف السعوديةمجلس •
 الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية •
 الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة •
 يغرفة تجارة وصناعة أبوظب •
  بالواليات المتحدة األمريكيةمرآز ميسي للتعليم والتقنية •
  .معهد تنمية الموارد البشرية •
  العربية جمهورية مصر– واإلدارة الخبراء العرب في الهندسةشرآة  •
 . بدولة الكويت  الخليجيةشرآة التوظيف  •
 شرآة تقنيات المستقبل بالمملكة العربية السعودية •

 
ى طلب                  ناء عل زامل ب د ال الد محم تاذ خ ام األس ر الحج في المملكة العربية السعودية بتطوير والمشارآة بالتدريب في ورش          ق وزي

الم                ناطق بالع دت في سبع م ي عق بونه ممن يضعون استراتيجيات       عمل توعية الحجاج الت يها وزراء الحج او من يني و يشارك ف
برامج متخصصة في تدريب المشارآين حول آيفية تصميم و ادارة مشاريع التدريب الهادفة لتوعية للحجاج  وهي  توعية الحجاج       

. 



 الفني والتدريب المهني وقد تم تدريس  الدراسية بناء على طلب المؤسسة العامة للتعليمالمقرراتقام بتأليف عدد من ولقد سبق أن 
 : في المعاهد الثانوية لتعليم العلوم التجارية وهي آما يلي المقرراتتلك 

 التسويق  •
 مهارات البيع •
 بيع الجملة والتجزئة •
 المعامالت التجارية الدولية  •
  Eتم تأليفه بمشارآة من األستاذ خالد محمد الخالدي Fالسلوك الوظيفي  •

 

تدريبية للمدربين والمتدربين  في  مجال  اإلستثمار في المشاريع الصغيرة لكي تستخدم في برامج التنظيم  حقائب ويربتطقام آما 
   .المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهنيالوطني للتدريب المشترك والتدريب الفني العسكري التي تنفذ تحت مظلة 

 
اهم  زامل في            س د ال الد محم تاذ خ  البرامج التدريبية والتعليمية باللغتين العربية واإلنجليزية في المجاالت  من وتقديم عدددادع إ األس

 :التالية 
 

 آيف تبدأ مشروعًا صغيرًا •
 مهارات العرض واأللقاء •
 .التسويق  •
 .مهارات البيع  •
 .إدارة التسويق  •
 آيف نحيل  األفكار الى مشاريع  •
 .تنظيم و إدارة المعارض  •
 .دوى أعداد دراسات الج •
 مهارات التواصل مع األخرين •
 .التفاوض  •
 .المهارات القيادية  •
 التخطيط األستراتيجي •
 .سلوك المستهلك  •
 .بيع التجزئة  •
 األعمال الدولية •
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