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 يبيالوهِ  بن إبراهيم سامي بن عبداهللا/ الدكتور 

  أستاذ اإلدارة اإلستراتيجية المساعد
 قسم اإلدارة والتسويق بكلية اإلدارة الصناعية

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 ، المملكة العربية السعودية31262الظهران 

  +966-13-860-2130+   هاتف القسم: 966-13-860-3270هاتف المكتب: 
  +966-13-860-2544: القسم فاكس       +966-55-523-4027: جوال   

   sami.alwuhaibi@gmail.com؛  alwuhaibi@kfupm.edu.sa البريد اإللكتروني:
 
 

 التعليم
 

  م 2009مايو  رة اإلستراتيجية،دكتوراه في اإلدا
  .والية ميسيسيبي، الواليات المتحدة األمريكية ،جامعة ميسيسيبي الحكومية

  
  م 2001يناير  ماجستير إدارة األعمال،

  .المملكة العربية السعودية، الظهران، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
  

  م 1991أغسطس  بكالوريوس هندسة ميكانيكية،
  .المملكة العربية السعوديةالظهران،  ،فهد للبترول والمعادن جامعة الملك

 
 

 الخبرات العملية

  
  اآلنإلى  – م 10/2009أستاذ اإلدارة اإلستراتيجية المساعد، 

  .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية
  

  م 04/2009 – م 01/2009 محاضر غير متفرغ،
  .ي الحكومية، والية ميسيسيبي، الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ميسيسيب

  
  م 07/2002 – م 09/1998 مدير أعمال،

  .مكتب إدارة أمالك الوهيبي العائلية العقارية، الدمام، المملكة العربية السعودية
لمعلومـــات وتطــوير نظــم ا لعقــارات التجاريـــة والســكنية،اصــيانة تشــغيل و  عمليـــات إدارة العمــل مســؤولياتتضــمنت 
 نشطة التشغيل والصيانة.أل، ووضع إجراءات وأنظمة المحاسبية
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  م 08/1998 – م 11/1991 ميكانيكي،مهندس 
الظهــران، أبقيــق، العضــيلية، حــرض، عــين دار،  دائــرة التنقيــب واإلنتــاج،العربيــة الســعودية (ارامكــوا الســعودية)،  الزيــتشــركة 

  .المملكة العربية السعودية

 

  م 08/1998 – م 09/1997قسم تطوير التقنية،  وع،مهندس مشر 
تضــمنت المســؤوليات رصــد، وٕادخــال، وتطــوير التقنيــات الحيويــة والجديــدة لالســتفادة مــن وتحســين قيمــة األصــول 
الهيدروكربونية، وللتحكم في تكاليف التشغيل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز الوعي البيئي. بعض من المشـاريع 

ليهـــا هـــي تعزيـــز إنتـــاج الـــنفط باســـتخدام الجـــراثيم، مشـــروع الصـــمامات المتعـــددة الفتحـــات، ومشـــروع التـــي عملـــت ع
  المضخات المتعددة االستخدام.

 

  م 08/1997 – م 11/1991قسم هندسة التشغيل،  دوارة، اآلالتمهندس 
وصـــيات، وتقـــديم الـــدوارة بشـــكل عـــام، وٕاصـــدار التقـــارير الفنيـــة والتاآلالت تضـــمنت المســـؤوليات تشـــخيص مشـــاكل 

  الدعم الفني لعمليات تشغيل وصيانة معامل إنتاج الزيت والغاز ومرافق حقن المياه. بعض من أعمالي كانت:
  

  الدوارة.اآلالت تنسيق وتطوير عمليات تنظيف أنظمة زيوت  
  ة الـدوارة لتقليـل األعطـال الناتجـة عـن تكـرار تشـغيلها أو بقائهـا لفتـر اآلالت وضع إستراتيجية لتشـغيل

  طويلة تحت االنتظار.
 .تطبيق تقنية موانع التسرب الجافة الجديدة لتقليل تكاليف الصيانة والفترة الزمنية لألعطال 

 .تقييم وتطوير نظم الجرعات الكيميائية لمعامل إنتاج الزيت والغاز للحد من تكاليف التشغيل 

  
  مهمات خاصة
  ُم 9/1996 –م  8/1996 مرة،مهندس ع  

مختلف التخصصات إلرجاع معمل مهجور للزيـت والغـاز إلـى خـط اإلنتـاج  عملت ضمن فريق من
 في وقت قياسي، ووفقًا لمواصفات التصميم.

 ،م 07/1996 –م  01/1996 مهندس مفوض  
عملت ضمن فريق من مختلف التخصصات لإلشـراف وفحـص اإلنشـاءات واختبـار وتشـغيل معمـل 

  جديد إلنتاج الزيت والغاز.
 ،م 08/1995 – م 04/1995 مشغل معمل  

عملت مع مشغلين لمعمل الزيت والغاز للحصول على خبرة فـي تشـغيل والـتحكم بمعـدات وعمليـات 
  المعمل.

 ،م 07/1992 –م  12/1991 مهندس معمل  
 عملت كمهندس عام لدعم األنشطة اليومية لمعمل حقن الماء ومحطات التزويد والحقن.
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  االهتمامات البحثية
  

  واألعمال العائلية ستراتيجيةاإلاإلدارة 
 ةز يــــلموأثرهــــا علــــى اقانونيــــة) بــــين المجتمعــــات ، والسياســــيةالو ، والعقائديــــة، ثقافيــــةالمؤسســــاتية (ال االختالفــــات 

  .دولالمات و يظللتنالتنافسية 
 عائلية.الغير و  عائليةات الشركإستراتيجيات ال 

  األعمال والمؤسسات.دور ثقافة العائلة في استمرارية وتميز  
 
 

  لمنشورةالكتب ا
 

الميــزة التنافســية للتنظيمــات والــدول: المنظـور الثقــافي لتــأثير العائلــة والمجتمــع. ألمانيــا: دار فــي  ).2010الــوهيبي، ســامي. (
  دي أم فيرالق للطباعة.

 
 

  قيت في مؤتمرات أو ندوات أو ورش عملألُ  أوراق عمل
 

للـدول. الميـزة التنافسـية  علـىبالشـركات حكم تتأثير نمط ال نحو نظرية المنافسة الثقافية:). 2010الوهيبي، سامي عبداهللا. (
 مؤتمر أبحاث المؤسسات العائلية، كانكون، المكسيك.

 
 

 أبحاث تحت النشر
 

إعـادة النظـر فـي تكـاليف حوكمـة عائليـة: الظريـة الشـركة ن فرانـز. ؛ و كليرمنـز،الوهيبي، سامي عبداهللا؛ وكريزمان، جـيمس
  .شركةلا

 
 

  ة التي تم تدريسهاالمقررات الدراسي
  

  إلى اآلن –م  10/2009 ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
  اإلدارة اإلستراتيجية449إدارة :  
  مبادئ اإلدارة301إدارة : 

  
  م 04/2009 –م  01/2009 جامعة ميسيسيبي الحكومية،

  ريادة األعمال3323إدارة :  
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  نفيذهاالتي تم ت الدورات وورش العمل
  

  تزويد المشاركينساعات متفرقة على مدار أربعة أيام، وتهدف إلى  10مدتها  :ريادة األعمالورشة عمل في 
جامعة الملك فهد تم تقديم الورشة في  حرة، أعماالً إنشاء  التي تجعلهم قادرين علىاألساسية المهارات بالمعرفة و 

   م. 2012تمبر للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، سب
 

  
  والندوات وورش العمل حضور المؤتمرات العلمية

  
 غرفــــة الشــــرقية، الــــدمام، المملكــــة العربيــــة ملتقــــى الحوكمــــة فــــي الشــــركات العائليــــة: تحــــديات اســــتمرارية األجيــــال ،

 م. 2014مايو  01السعودية، 

 س الغـرف السـعودية، الريـاض، ، مجلـالسـعودية فـي المنشـآت العائليـة أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفسـاد
 م. 2014أبريل  30المملكة العربية السعودية، 

 سبتمبر  11، غرفة الشرقية، الدمام، المملكة العربية السعودية، ملتقى تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة
 م. 2013

 فبرايـــر  25مان، ـط، ســـلطنة ُعــــــــة، مسقـط لـــألوراق الماليــــــــ، ســـوق مسقيةـالمــــافسة العـة للمنــــائليــــات العـئة الشركــــتهيـــ
 م. 2013

  ،المؤتمر السنوي لمعهد الشركة العائلية، موضوع المؤتمر هو مجال الدراسة والعوائل والمسـتقبل، بروكسـل، بلجيكـا
 م. 2012أكتوبر  20 – 17

  الواليــات ســطنبو ، الجيــل الجديــد –الجيــل القــادم المــؤتمر الســنوي لمعهــد الشــركة العائليــة، موضــوع المــؤتمر هــو ،
 م. 2011 أكتوبر 15 – 12المتحدة األمريكية، 

 م. 2011مايو  10، غرفة الشرقية، الدمام، المملكة العربية السعودية، ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية 

 م. 2011مارس  29، الدوحة، دولة قطر، بورصة قطر ،مؤتمر اإلدارة الرشيدة في الشركات العائلية  

  ريــاض، المملكــة ، الللتجــارة والصــناعة الريــاض غرفــة، فــي اســتمرارية الشــركات العائليــةاألعمــال ب دور شــبانــدوة
  .م 2010مايو  9، العربية السعودية

 م 2010أبريل،  18 – 16، ، كانكون، المكسيكمؤتمر أبحاث المؤسسات العائلية.  
  ـــات العائليـالشركــ ةـمــــحوكنــدوة ـــ، هيةــ ــــعـة ســوق المــال السـئ ـــلكـمـ، الريــاض، المةـودي ـــربيـة العـ ـــ فبرايــر  9ة، ـة السعودي

  .م 2010
  المؤتمر السـنوي لمعهـد الشـركة العائليـة، موضـوع المـؤتمر هـو تقيـيم وٕادارة المخـاطر للمؤسسـات العائليـة فـي القـرن

 م. 2009سبتمبر  25 – 23الحادي والعشرين، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 

  الواليـــات المتحـــدة واليـــة ميسسيسســـيبي، ب مدينـــة ســـتاركفيلالعائليـــة،  الشـــركاتنظريـــات لالخـــامس المـــؤتمر الســـنوي
  م. 2007مايو  18-16، األمريكية
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  المــؤتمر الســنوي ألكاديميــة اإلدارة، موضــوع المؤتمرهــو الرؤيــة الجديــدة لــإلدارة فــي القــرن الواحــد والعشــرين، مدينــة
  م. 2005أغسطس  10-5ة األمريكية، هونولولو بوالية هواي، الواليات المتحد

  الواليــــات المتحــــدة واليــــة الينــــويباربانــــا شــــامبين مــــؤتمر تــــدويل تعلــــيم العلــــوم اإلداريــــة لمرحلــــة الــــدكتوراه، مدينــــة ،
  م. 2005يوليو  30-28، األمريكية

 نـوفمبر  9-6ريكيـة، المؤتمر السـنوي لجمعيـة اإلدارة بـالجنوب، مدينـة أتالنتـا بواليـة جورجيـا، الواليـات المتحـدة األم
  م. 2002

 
 

  ات المتقنةاللغ
  

 :تحدثًا وكتابةً  العربية اللغة األم. 

  
  تحدثًا وكتابةً  ليزيةجاالن :جنبيةألغة. 

 
  برنـامج اإلحصـائي للعلـوم االجتماعيـة، و  "إس بـي إس إس"برنـامج و للبرمجـة، فورتران لغة  :والبرمجة الحاسبلغة

  .مايكروسوفت أوفيس
 

  
  العلميةعضوية الجمعيات 

  
  معهــد الشــركة العائليــة بأمريكــا فــي األعمــال العائليــة المقدمــة مــن  رســالة دكتــوراهعضــو لجنــة محكمــي جــائزة أفضــل

 م. 2014لعام 

  معهــد الشــركة العائليــة عضــو لجنــة محكمــي جــائزة أفضــل بحــث غيــر منشــور فــي األعمــال العائليــة المقدمــة مــن
 م. 2013وعام  2012لعام  بأمريكا

 م وحتى اآلن 2009عام من  شركة العائلية بأمريكاعضو معهد ال. 

 
 

  الشهادات المهنية
  

  م). 2012( معهد الشركة العائلية بأمريكامن شهادة مستشار في األعمال العائلية 

 

  
  الجوائز والمنح

  
 لعائليـة جائزة معهد الشركة العائلية بأمريكا ألفضل رسالة دكتوراه على مستوى جامعات العالم في مجال الشركات ا

  ).  م 2009(
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 م 2009ز لتمثيل المملكة في المحافل األكاديمية (ائزة الملحقية الثقافية السعودية في أميركا للتميج .(  
  منحــة جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن لدراســة الــدكتوراه فــي اإلدارة اإلســتراتيجية بالواليــات المتحــدة األمريكيــة

 ).م 05/2009 - 08/2002(

  
  رياديةمشاريع 
  

  ــــة العربــــي (اكوفــــب) فــــي عــــام م، ووضــــع خطــــة  2013المشــــاركة ضــــمن فريــــق لتأســــيس مركــــز األعمــــال العائلي
  .كون المركز المعرفي القيادي في مجال األعمال العائلية بالمنطقة العربيةاستراتيجية وتشغيلية لي

 
 


