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المؤهالت العلمية 
 

 في إدارة األعمال من جامعة شمال تكساس الحكومية Doctor of Philosophy الفلسفية الدكتوراة •
University of North Texas م. 1998 بالواليات المتحدة األمريكية في

التخصص العام:  إدارة أعمال 
   Organization Theory and Policyالتخصص الدقيق: نظرية وسياسة التنظيم 
 Human Resources Managementالتخصص الفرعي: إدارة الموارد البشرية 

 
 California State في إدارة األعمال من جامعة والية كاليفورنيا في سان برناردينو MBAالماجستير  •

University at San Bernardino م. 1989-3-25  بالواليات المتحدة األمريكية في
 Master of Business Administrationالتخصص العام: إدارة أعمال  

  Marketing Managementالتخصص الدقيق:  إدارة التسويق  
 

 Bachelor of Science in Business Administrationالبكالوريوس العلمية في إدارة األعمال  •
BSc. Business Administration)(  في إدارة األعمال من جامعة الفيرن University of  

LaVerne م.1985 في والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية في 
 

الخبرات العملية واألكاديمية داخل وخارج المملكة  
أستاذ مشارك في كلية اإلدارة الصناعية بقسم اإلدارة والتسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ منذ جمادى األول  •

 م.2009م إلى مايو 2008هـ، الموافق يونيو 1430هـ إلى اآلن جمادى األول 1429

هـ إلى 1422بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ شوال  أستاذ مساعد في كلية اإلدارة الصناعية بقسم اإلدارة والتسويق •
 .م2008م إلى يونيو2002هـ، الموافق يناير 1429جمادى األول 

 م.2002-1998هـ، 1422-1419أستاذ مساعد في كلية العلوم اإلدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل من  •

 م.2001تأسيس تخصص التسويق بجامعة الملك فيصل قبل إنتقالي إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في  •

م. 2001تصميم ووصف مقررات التسويق بكلية خدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل  •
ترجمة وصف المقررات الدراسية إلى اللغة اإلنجليزية بقسم اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل  •

 م.1999

 م.1998- 1989هـ، الموافق 1419-1409محاضر في كلية العلوم اإلدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل من  •

 م.1992- 1991) في جامعة شمال تكساس الحكوميةTeaching Fellowمحاضر ( •

م. 1989-1986هـ، الموافق 1409- 1406معيد في كلية العلوم اإلدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل من  •
 م.1980-1977 ، الموافق هـ1401-1397مراقب جمركي في مصلحة الجمارك في جمرك الخفجي من  •

 م.1977-1976مساعد للعمل بالساعة كأمين مكتبة بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل  •
 

ورش العمل  
 م.2005ورشة عمل القيادة لتوم بيترز في الظهران  •

بتمويل من  م2005تدريب طالبي الوظائف للمسارين األول والثاني بالتعليم المستمر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •
 صندوق تنمية الموارد البشرية. 

 م. 2004مدرب معتمد للموارد البشرية من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية  •

 م.2004ورشة عمل القيادة لتوم بيترز في البحرين  •



 م.2003ورشة عمل في كيفية تحسين جودة التعامل مع زبون الخدمات  •

 م.2003استحداث تخصص ادارة الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام  •
 
 

 في الدوريات والمؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والدولية:  البحوث المنشورة
• Al-Kahtani, Abdulwahab S., “Barriers of Internet-Based Marketing Communication: An 

Empirical Investigation of Saudi Manufacturing Firms”, Competition Forum, 2010, 8(2): 175-
182. 
 

• Al-Kahtani, Abdulwahab S., "The Experience of CIM with the TQM", In the Proceedings of 
the Saudi Electricity Company’s Thirteenth Annual Forum on TQM, Abha, Saudi Arabia, 
Mach 10-11, 2009. 

 
• Al-Kahtani, Abdulwahab S., "The Human Side of Leadership", in the  Proceeding of 

Leadership Responsibility in Services by the Eastern Province Emirate, March 16-17, 2009. 
 

• Al-Kahtani, Abdulwahab S., “Ethical Values of Graduate and Undergraduate Business 
Students in Saudi Public Universities”, Review of Business Research, 2008, 8(6):50-57. 

 
• Al-Kahtani, Abdulwahab S., “The Effect of Sophisticated Strategic Plans on the Performance 

of Small and Medium-Sized Manufacturing Enterprises (SMMEs) in Saudi Arabia”, 
International Journal of Strategic Management, 2008, 8(2): 66-74. 

 
• Al-Kahtani, Abdulwahab S., "A Strategic Concern: A Review of Possible Impacts of WTO 

Agreements on Health and Food Security in Saudi Arabia", Competition Forum, 2008, 6(2): 
287-293. 

 
• AlKahtani, Abdulwahab S. Perceptual Ethical Values of Business and Engineering Students in 

Universities in Saudi Arabia. International Journal of Business Research, 2007, 7(6): 19-27.  
 

• Al-Kahtani, Abdulwahab S. Internet-Based Marketing Communication and the Performance 
of Saudi Businesses. Business Research Yearbook: Global Business Perspectives, Volume 13, 
2006, Beltsville, MD: International Graphics. 

 
دور المؤسسات التعليمية واإلعالمية في تعزيز المواطنة. ندوة التطوير اإلداري بإمارة المنطقة القحطاني، عبد الوهاب سعيد.  •

م. 2006الشرقية، يناير 
 

. القدرات التنافسية للشركات الخليجية لمواجهة التحديات العالمية : تحليل وتطوير نقاط الضعف القحطاني، عبد الوهاب سعيد •
التنافسية. منظمة الخليج لالستشارات الصناعية: ورقة عمل مقدمة في مؤتمر الصناعيين العاشر لدول مجلس التعاون 

م 2005 ديسمبر 4-3الخليجي، دولة الكويت، 
 
• Sohail, M. Sadiq and Al-Gahtani, Abdulwahab S. Measuring Service Quality at King Fahd 

International Airport. International Journal of Services and Standards, 2005, 1(4): 482-493. 
 

تشخيص وتطوير نقاط الضعف اإلستراتيجية في الشركات السعودية. مؤتمر التحديات العالمية  .القحطاني، عبد الوهاب سعيد •
م. 2004 أبريل 21-19بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 

 



• AlKahtani, Abdulwahab S. Diagnosis and Improvement of Strategic Weaknesses of Saudi Companies. 
The Second Conference of Administrative Sciences “Global Challenges” sponsored by the College of 
Industrial Management at King Fahd University of Petroleum and Minerals April 19-12, 2004. 

 
• Al-Kahtani, Abdulwahab S. Organizational Loyalty of Saudi Employees in Saudi Organizations.  

Journal of Global Competitiveness, October 2002, 10 (2).  
   
• AlKahtani, Abdulwahab S.  Human Resources Development in Saudi Arabia. The Fourth Meeting of 

Human Resources Development.  The Eastern Province Chamber of Commerce and Industry, December 
23-25, 2002.  

 

تطوير الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية:  دراسة ميدانية للعوامل المؤثرة في القحطاني، عبد الوهاب سعيد.   •
م. 2002المشاركة في صنع القرار في الشركات السعودية.  التعاون الصناعي، يناير

 

• AlKahtani, Abdulwahab.  The Development of Human Resources in Saudi Arabia:  A Study of Factors 
Influencing Participative Management in Decision Making, Altaawon (Arabic version), January 2002, 
Vol. 87.   

 
• Al-Kahtani, Abdulwahab. Global Competitiveness Issues: Involvement of Employees and Their        
      Personal Characteristics in Saudi Construction Companies.  The International Journal of Commerce    
      and Management, November 2000, 10 (3/4). 
 

 المهام الدولية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
م. 2010 فبراير 18-9رئيس الوفد الطالبي العلمي الثقافي إلى اليابان  •

 
المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل وخارج المملكة 

 

 American Society forالمشاركة ببحث نشر في دورية المؤتمر السنوي للجمعية األمريكية للتنافس العالمي •

Competitiveness الذي نظمته جامعة انديانا في والية بنسلفانيا، حيث عقد في مدينة تلسا Tulsa بوالية اكالهوما في الفترة 
 م.1997 اكتوبر 22-25

 
 Americanرئاسة جلسة عن التخطيط التنافسي في األسواق العالمية في المؤتمر السنوي للجمعية األمريكية للتنافس العالمي  •

Society for Competitiveness الذي نظمته جامعة اندينا في والية بنسلفانيا والذي عقد في مدينة تلسا بوالية اكالهوما في 
م.  ولقد حكمت بحثين في نفس المؤتمر كان أحدهما عن التخطيط اإلستراتيجي في روسيا واآلخر 1997 اكتوبر 25-22الفترة 

 American Society forعن أنواع خطط التسويق مقدم من أوكرانيا في المؤتمر السنوي للجمعية األمريكية للتنافس العالمي 

Competitiveness الذي نظمته جامعة اندينا في والية بنسلفانيا والذي عقد في مدينة تلسا Tulsa بوالية اكالهوما في الفترة 
 م.1997 اكتوبر 22-25

 
 American Society forدعوة رسمية من اللجنة المنظمة للمؤتمر السنوي للجمعية األمريكية للتنافس العالمي  •

Competitiveness 23-21 الذي نظمته جامعة اندينا في والية بنسلفانيا والذي عقد في مدينة أتالنتا بوالية جورجيا في الفترة 
م، حيث أدرت جلسات في اإلدارة والتسويق والعولمة، وحكمت بحث مقدم عن التنافس العالمي في نفس المؤتمر. 1999اكتوبر 

 إضافة إلى ذلك، شاركت في نفس المؤتمر بالبحث المنشور أدناه، حيث نشر بعد تطويره في الدورية المحكمة.
 

• AlKahtani, Abdulwahab. Global Competitiveness Issues: Involvement of Employees and  



Their Personal Characteristics in Saudi Construction Companies. The International Journal 
of Commerce and Management, November 2000, Vol. 10, No. 3/4 

 
دعوة رسمية للمشاركة في إدارة الجلسات وتحكيم بعض البحوث المقدمة في المؤتمر السنوي الذي عقدته األكاديمية الدولية لعلوم اإلدارة  •

The International Academy of Business Disciplines في مدينة الس فيجاس بالواليات المتحدة األمريكية في 
 م. 2000 أبريل 2- مارس30الفترة 

 
 دعوة رسمية للمشاركة في إدارة الجلسات وتحكيم بعض البحوث المقدمة في المؤتمر السنوي الذي عقدته األكاديمية  •

 في مدينة أورالندو بالواليات   The International Academy of Business Disciplines    الدولية لعلوم اإلدارة 
م، حيث حكمت بعض البحوث وأدرت جلستين.  ونظرًا لكون المؤتمر  2001 أبريل 7-4    المتحدة األمريكية في الفترة 

    دوليًا، فقد اقترح مجلس اإلدارة رئاستي لمحور الشرق األوسط لسنتين، بحيث أتخذ القرار بخصوص المكان، حيث منحني  
 م.2003    مجلس إدارة المؤتمر فرصة اختيار الدولة التي ينعقد فيها المؤتمر للسنة القادمة 

 
دعوة رسمية للمشاركة في إدارة الجلسات وتحكيم بعض البحوث المقدمة في المؤتمر السنوي الذي عقدته األكاديمية الدولية  •

 Marina Del في مدينة مارينا ديل راي The International Academy of Business Disciplinesلعلوم اإلدارة 

Rey م.2002 أبريل 7-4 بلوس أنجلوس في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة من 

 
رئاسة جلسة حول إعادة التفكير في المستقبل ودور الصناعات الجديدة في العالم في المؤتمر السنوي للجمعية األمريكية  •

 في الواليات المتحدة م2002 أكتوبر 13-9 والذي كان من الفترة American Society for Competitivenessللتنافس 
 األمريكية.

 
المشاركة بورقة عمل عن "تشخيص نقاط الضعف اإلستراتيجية لتطوير الموارد البشرية السعودية" في المنتدى الرابع لتطوير  •

 م.2003الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في ديسمبر 

 
 م.2003متحدث رسمي عن بيئة االستثمارات في المملكة في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة لالستثمار مارس  •

م.  2002 بالواليات المتحدة األمريكية منذ Academy of Managementعضو في اكاديمية اإلدارة  •
 6-1 الذي عقد في الفترة Academy of Managementرئاسة جلسة األعمال العصامية في مؤتمر األكاديمية اإلدارية  •

م في مدينة سياتل بالواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى تحكيم بحوث مقدمة في نفس المؤتمر. 2003أغسطس 
 الذي عقد في أغسطس Academy of Managementرئاسة جلسة عن األعمال العالمية في مؤتمر األكاديمية اإلدارية  •

 م بمدينة نيوأرلينز في والية لويزيانا بالواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى تحكيم بحوث مقدمة في نفس المؤتمر.2004

 
م.  2004 أبريل 21-19رئيس لجلستين في المؤتمر الثاني للعلوم اإلدارية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •

 وشاركت في نفس المؤتمر ببحث عن تشخيص وعالج نقاط الضعف االستراتيجية في الشركات السعودية لمواجهة العولمة.
 

 م.2004متحدث رسمي عن بيئة االستثمار في المدينة المنورة في المنتدى االول لالستثمارات في المدينة المنورة أبريل  •

 رئيس جلسة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في المنتدى الثالث للمنشآت الصغيرة  •

 م.2005والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في سبتمبر       



 
رئيس جلستين في المؤتمر السنوي للجمعية األمريكية للمنافسة العالمية بمدينة فولز تشيرش بوالية فرجينيا بالواليات   المتحدة  •

 م.2005 نوفمبر 12-9األمريكية 
 

 محاضرة عامة في فندق مطار الظهران عن "أبعاد وتبعات انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية"   •

 م.2006 فبراير 13ضمن نشاطات الحملة االنتخابية لمجموعة الوطني في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، 
 

 التي قمت بتدريسها  المقررات الدراسية
م 1993-1991تدريس مقرر اإلتصاالت اإلدارية لطالب البكالوريوس بجامعة شمال تكساس  •

  Communicating in Business - Business 333  
م 1993-1991والفوائد لطلبة البكالوريوس بجامعة شمال تكساس  تدريس مقرر التعويضات •

MGT 415 - Compensation and Benefits  

  الدمام والبحرين م في2004-2003تدريس مقرر إدارة الموارد البشرية للماجستير بمعهد نيويورك للتكنولوجيا  •

  MGMT 702 - Human Resources Management 
  الدمام والبحرين م في2004-2003تدريس مقرر إدارة التسويق للماجستير بمعهد نيويورك للتكنولوجيا  •

  MRKT 601 - Marketing Management 
  الدمام والبحرين م في2004-2003تدريس مقرر السلوك التظيمي للماجستير بمعهد نيويورك للتكنولوجيا  •

  605MGMT - Organizational Behavior  
م في الدمام 2004-2003تدريس مقرر إدارة الشركات المتعددة الجنسيات (األوطان) للماجستير بمعهد نيويورك للتكنولوجيا  •

 INTL 725 – Multinational Business Managementوالبحرين 

  الدمام والبحرين م في2004-2003تدريس مقرر بحوث التسويق للماجستير بمعهد نيويورك للتكنولوجيا  •

  MRKT 705- Marketing Research  
 م 2011تدريس مقرر السلوك التنظيمي في برنامج الماجستير التنفبذي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •

 م2004-2003نظرية التنظيم وتصميمه لمرحلة الماجستير بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •
 Organizational Theory and Design - MGT 511      

  م2003-2004اإلدارة اإلستراتيجية لطالب الماجستير بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •
MGT 580 - Strategic Management 

- اآلن 2002سياسات منظمات األعمال لمرحلة البكالوريوس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •
MGT 449 - Business Policy 

مبادئ إدارة األعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •
 Principles of Management - MGT 301 

السلوك التنظيمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •
MGT 410 - Organizational Behavior 

التغيير والتطوير التنظيمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •
- MGT 425 Change and Organizational Development 

إدارة األعمال بجامعة الملك فيصل  •
  The Principles of Business Administration 

إدارة التسويق بجامعة الملك فيصل  •
Marketing Management  



 بحوث التسويق بجامعة الملك فيصل •
Marketing Research 

اإلدارة اإلستراتيجية بجامعة الملك فيصل  •
Strategic Management 

السلوك التنظيمي بجامعة الملك فيصل  •
Organizational Behavior  

التعاقد والتفاوض بجامعة الملك فيصل  •
Contract and Negotiation 

 مفاهيم في إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية •
Concepts in Business Management 

إدارة التسعير بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل  •
Pricing Management 

إدارة األعمال بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  بجامعة الملك فيصل  •
The Principles of Business Administration    

إدارة التسويق بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل  •
Marketing Management   

 
البرامج التربوية التي ساهمت في تطويرها 

م. 2003استحداث تخصص ادارة الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام  •
م. 2001تأسيس تخصص التسويق بجامعة الملك فيصل قبل إنتقالي إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في  •
م. 2001تطوير مقررات التسويق بكلية خدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل  •
ترجمة وصف المقررات الدراسية إلى اللغة اإلنجليزية بقسم اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل  •

 م.1999
 

اللجان على مستوى القسم والكلية والجامعة 
 م2011-2009عضو لجنة برنامج التبادل الطالبي التعليمي  •

 م2011-2010رئيس لجنة برنامج الماجستير  •

 م2010-2009رئيس لجنة برنامج الماجستير  •

 .2011-2010عضو اللجنة المؤقتة لترقية أعضاء هيئة التدريس  •

 .2009-2008عضو اللجنة المؤقتة لترقية أعضاء هيئة التدريس  •

 .2009-2008عضو اللجنة اإلعالمية لمركز األمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا (سايتك)  •

 )2009-ا2008عضو لجنة المراجعة الداخلية بالجامعة ( •

) 2008عضو لجنة كبار الزوار بالجامعة ( •
 .2009-2008عضو اللجنة الدائمة إلعادة القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •

 )2007عضو اللجنة الفرعية لتقييم جائزة الدورات القصيرة ( •

 .2008-2007عضو اللجنة الدائمة إلعادة القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •
 م.2007عضو لجنة التستر التجاري المؤقتة  •
 .2006-2002عضو اللجنة الدائمة إلعادة القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •

 .2008-2006عضو لجنة المقررات الدراسية بقسم اإلدارة والستويق  •



 .2006-2005عضو لجنة الماجستير بكلية االدارة الصناعية  •

 .2005-2004عضو لجنة الموارد البشرية (التقويم والتدريب والتأهيل) بالجامعة  •

 .2004-2003رئيس لجنة الكتب الدراسية بكلية االدارة الصناعية بجامعة الملك فهد اللبترول والمعادن  •

 .2004-2003عضو لجنة الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •

 .2004رئيس اللجنة الفرعية لالسكان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في  •

 .2005-2004عضو فريق العمل في لجنة الخطة االستراتيجية للجامعة من  •

 .2004عضو لجنة سعودة الوظائف في الجامعة  •

 .2004-2003عضو لجنة تطوير يوم المهنة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الدراسي  •

. 20032004-رئيس لجنة تطوير يوم المهنة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الدراسي •
. -20032004عضو لجنة اليوم المفتوح ويوم المهنة للعام الدراسي  •
. 2004-2003عضو لجنة اإلسكان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الدراسي  •
. 2003-2002عضو لجنة مسيرة التخرج للعام الدراسي  •
. 2002عضو اللجنة المؤقتة لسعودة الوظائف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لعام  •
. 2004-2002عضو لجنة مناهج برنامج اإلدارة بكلية اإلدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ  •
. 2004- 2002عضو لجنة الكتب الدراسية بكلية اإلدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •
عضو اللجنة اإلعالمية الغير الدائمة للتحضير للمؤتمر الذي تنظمه كلية اإلدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول  •

. 2004-2002والمعادن منذ 
رئيس سابق للجنة المكتبة بكلية العلوم اإلدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل وممثل الكلية في لجنة المكتبات بالجامعة  •

هـ. 1422- شوال 1422جمادى األول 
هـ إلى جمادى 1421رئيس سابق للجنة خدمة المجتمع بكلية العلوم اإلدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل من جمادى األول  •

هـ.عضو سابق في لجنة اإلتصال المنظمة لمؤتمر إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي:  الفرص والتحديات 1422األول 
هـ . 1421- ذو الحجة 1421التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ربيع األول 

رئيس سابق للجنة المؤقتة بكلية العلوم اإلدارية لترجمة محتويات المقررات في إدارة األعمال إلى اللغة اإلنجليزية بكلية العلوم  •
هـ. 1420- شعبان 1420اإلدارية والتخطيط جمادى الثاني 

عضو سابق باللجنة المنظمة للندوات والمؤتمرات بكلية العلوم اإلدارية والتخطيط- جامعة الملك فيصل.  •
هـ. 1421-الحجة 1420عضو سابق باللجنة المؤقتة للتخصصات في كلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك فيصل محرم  •
هـ. 1420عضو سابق بلجنة اإلشراف على التدريب العملي بكلية العلوم اإلدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل لصيف  •
هـ. 1422عضو سابق بلجنة اإلشراف على التدريب العملي بكلية العلوم اإلدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل لصيف  •
هـ. 1409عضو سابق باللجنة الثقافية على مستوى كلية العلوم اإلدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل في عام  •
هـ. 1409عضو سابق بلجنة التخرج بجامعة الملك فيصل في  •
 

االهتمامات العملية والبحثية 
التدريب في القطاع الخاص  •

Training in Private Sector Companies 
 منظمة التجارة العالمية واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي •

 WTO and GCC Economies 



 تقييم وتقويم األداء في الشركات •
Performance Appraisal in Companies 

  في القطاع الخاص نظام الفوائد والتعويضات والحوافز •
  Compensation, Reward and Motivation System in the Private Sector 

 التغيير والتطوير للمنظومة •
Change and Organizational Development 

• 
   افضل ممارسات االستقطاب واالختيار والتوظيف في الشركات المتعددة األوطان

 
Best Practices of Selection and Recruitment in Multinational Companies 

 تطوير الموارد البشرية الوطنية في ظل االنضمام لمنظمة التجارة العالمية •
The Development of National Human Resources in Light of the Kingdom’s Accession to WTO 

 إعادة هيكلة الشركات السعودية •
  Restructuring of Saudi Companies 

دراسات الشركات القابضة  •
  Holding Companies Issues 

 اإلندماج بين الشركات •
Mergers and Acquisition 

الوالء التنظيمي والوظيفي  •
Organizational and Job Loyalty 

التفاني التنظيمي والوظيفي  •
Organizational and Job Involvement  

تحفيز الموظفين في شركات القطاع الخاص  •
Motivating Employees in Private Sector 

تحقيق السعودة وتطويرها مفهومًا وتطبيقًا  •
The Concept and Practice of Saudization   

تطوير اإلنتاجية في شركات القطاع الخاص  •
 Improving Productivity in Private Sector 

مواضيع في بحوث التسويق  •
 Marketing Research Issues 

سلوكيات الموظفين في شركات القطاع الخاص  •
Behaviors of Employees in Private Sector  

تخصيص وتحويل المؤسسات الحكومية إلى شركات مساهمة  •
Privatization   

مواضيع في القيادة اإلدارية  •
 Issues in Leadership 

 تطوير التدريب في دول مجلس التعاون الخليجي  •
 The Improvement of Training in GCC Countries 

 تطوير المناهج الدراسية بالجامعات السعودية  •
          Curriculum Development 
 

العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية 
 .Editorial Board of Competition Forumم، 2006 عضو الهيئة اإلستشارية لدورية المنافسة العالمية منذ يونيو •

 .م2005عضو الجمعية السعودية لالعالم واالتصال واالعالم منذ  •



م.  2003 في الواليات المتحدة األمريكية منذ Academy of Managementعضو في األكاديمية اإلدارية  •
 6-1 الذي عقد في الفترة Academy of Managementرئيس جلسة األعمال العصامية في مؤتمر األكاديمية اإلدارية  •

 في مدينة سياتل بوالية واشنطن، باإلضافة إلى تحكيم أربعة بحوث مقدمة في نفس المؤتمر. 2003أغسطس 
 The International Academy ofرئيس محور الشرق األوسط وشمال أفريقيا في األكاديمية الدولية لعلوم اإلدارة •

Business Disciplines م حتى اآلن.2002 منذ 

 Arabian Society for Human Resourcesم إلى اآلن2002عضو الجمعية العربية إلدارة الموارد البشرية منذ مارس  •
Management 

م إلى 2002 منذ Saudi Cancer Foundationعضو الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية  •
اآلن. 

 Saudi Cancer Foundationعضو الفريق االنتقالي للجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية  •
م. 2003-مايو 2002منذ أغسطس 

 في الواليات المتحدة Journal of Promotion Managementعضو الهيئة اإلستشارية والتحكيم لدورية الترويج التسويقي  •
م إلى اآلن. 2001األمريكية منذ 

م إلى اآلن.  2000انتشار األسلحة النووية منذ  عضو منظمة السالم العالمي ضد •
 في مدينة داالس بالواليات المتحدة American Arbitration Association (AAA)عضو رابطة التحكيم األمريكية  •

م إلى اآلن. 1998األمريكية منذ عام 
م إلى اآلن. 1998عضو رابطة الخريجين بجامعة شمال تكساس منذ عام  •
م إلى اآلن. 1995منذ  American Society for Competitiveness عضو الجمعية األمريكية للتنافس العالمي  •
م إلى 1995 منذ The International Academy of Business Disciplinesعضو األكاديمية الدولية لعلوم اإلدارة  •

اآلن. 
م إلى 1995 للطلبة المتفوقين في مرحلة الدكتوراة في الواليات المتحدة االمريكية منذ Beta Gamma Sigmaعضو جمعية  •

اآلن. 
 

المنح والشهادات التقديرية 
 م.2008-2006شهادة تقدير هيئة التدريس المتميز من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للألعوام  •

م. 2003شهادة تقدير هيئة التدريس المتميز من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لعام  •
 م.1985- 1980منحة دراسية في مرحلة البكالوريوس من شركة تكساكو العربية السعودية (جيتي للزيت سابقاً )  •

م. 1992 للبحوث من منظمة فالبرايت في الواليات المتحدة األمريكية في عام Fulbright Grantمنحة فالبرايت  •
شهادات تقدير من صاحب السمو الملكي األمير بندر بن سلطان سفير المملكة في الواليات المتحدة األمريكية على التميز  •

اإلداري خالل سنوات إدارتي لمدرسة أبناء المبتعثين ونادي الطلبة السعوديين في دنتون بوالية تكساس في الواليات المتحدة 
م. 1996-1993األمريكية 

 شهادة تقدير ودروع من الملحق الثقافي السعودي في الواليات المتحدة األمريكية الدكتور حمد بن إبراهيم السلوم على الجهود  •
م. 1990المتميزة في إدارة النادي السعودي والمدرسة التابعة له مدينة دنتون في تكساس في الواليات المتحدة األمريكية في عام 

شهادات تقدير ودروع من الملحق الثقافي السعودي في الواليات المتحدة األمريكية الدكتور مزيد بن إبراهيم المزيد على الجهود  •
م. 1998-1993المتميزة في إدارة النادي السعودي والمدرسة التابعة له 



 في والية تكساس على المساهمات والنشاطات الثقافية للتعريف بالمملكة خالل  Dentonشهادة تقدير من عمدة مدينة دنتون •
م. 1994اليوم الدولي في جامعة شمال تكساس في 

 شهادات تقدير من جامعة شمال تكساس على المساهمات الثقافية في اليوم الدولي في الجامعة والمدينة منذ بداية مشاركتي  •
 م.1998-1990الشخصية ومن خالل نادي الطلبة السعوديين في مدينة دنتون بوالية تكساس 

 
اإلستشارات داخل وخارج المملكة 

استشاري ضمن فريق عمل إنشاء المركز الوطني لشئون التجارة العالمية بمجلس الغرف التجارية السعودية بالرياض من  •
. National Center of WTO Affairs in Riyadh, Saudi Arabia  م2005- مارس 2004اغسطس 

 م.2004-2003دراسة تطوير صندوق التعليم العالي بتمويل من صندوق التعليم العالي الجامعي  •

م. 2005-2004فريق تطوير استراتيجية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن فريق عمل متكامل عضو •
 م.2004- سبتمبر 2004تطوير استراتيجية مشروع السالم بالمدينة المنورة ابريل  •

استشاراة ودراسة القطاع الخاص في التعليم والتدريب والتأهيل بمشاركة مع فريق بحث من معهد البحوث والجامعات السعودية  •
 م.2003وبتمويل من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث قدمت الدراسة في منتدى الرياض االقتصادي 

 م.2003استحداث تخصص ادارة الموارد البشرية للبكالوريوي بكلية االدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  •

 م.2001استحداث تخصص التسويق للبكالوريوس بكلية العلم االدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل  •

 Honeywellاستشارة ضمن فريق عمل من جامعة شمال تكساس لتطوير استراتيجية الحوافز والرواتب والتعويضات بشركة •

International م.1992- يونيو 1992 بداالس بالواليات المتحدة األمريكية يناير 

استشارة لتطوير تسويق شفرات االحتكاك والمهابط بشركة بيل هليوكبتر للطائرات في الواليات المتحدة باشراف جامعة والية  •
 م.1987كاليفورنيا الحكومية بسان برناردينو 

 في مدينة ريفريرسايد بالواليات المتحدة باشراف جامعة والية Aware Developmentاستشارة لتسويق عقارات شركة  •
م. 1987كاليفورنيا الحكومية بسان برناردينو 

 
العنوان 

الدكتور عبد الوهاب بن سعيد القحطاني 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

 1826ص. ب.  
 31261الظهران 

المملكة العربية السعودية 
 

هواتف اإلتصال 
 1651-860-3-00966الهاتف المباشر في العمل:  

     2130-860-3-00966السكرتير :  
 2544-860-3-00966الفاكس :   

    6063-860-3-00966هاتف المنزل:  
  445-387-505-00966الجوال:   



 
 البريد اإللكتروني

 

0Tgahtania@kfupm.edu.sa0T  
 

        0Tasalka@yahoo.com0T     
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