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 التعليم

 دكتوراه في البنوك و المالية 

2012 – 2009,  )تفرغ كامل( جامعة درم بريطانيا  
 

 ماجستير في البنوك والمالية

2008 – 2007, )تفرغ كامل(  جامعة جريفيث استراليا   
 

 ماجستير اداره األعمال– التخطيط االستراتيجي

  2005 – 3200ماستريخ الهولندية )تفرغ جزي( ,  جامعة

 

 دبلوم عالي – هندسة الطائرات

2002 - 2000)تفرغ كامل( ,   أمريكاوالية بنسيلفينا ,  –معهد بتسبرغ   
 

 بكالوريوس هندسة االنتاج وتصميم النظم الميكانيكية

1998 – 1993جدة , )تفرغ كامل( ,  –عبد العزيزجامعة الملك   
 

 الخبرة العملية

 جامعة الملك عبد العزيز وجامعة جدة )العمل الحالي(

 - أستاذ مساعد بقسم التامين والتمويل كلية األعمال– جامعة الملك عبد العزيز 2014

2014جامعة الملك عبد العزيز  –األعمالكلية  –األكاديميةمشرف الشؤون  -  

 - التعين كوكيل لكلية األعمال بجامعة الملك عبد العزيز بناء على قرار معالي مدير الجامعة  2015

.2015 بجامعة جدة األعمالالضافة إلى عملة كوكيل لكية إرئيس لقسم إدارة المعلومات بالتكليف ب -  

.اإلجازةمن  لحين عودة عميد الكلية 2016 – 2015خالل عام لعدة فترات مختلفة  األعمالالتكليف كعميد لكلية  -  

 المملكة ورؤية  2020للمبادرات واألفكار اإلبداعية لخطة التحول الوطني عضو مجلس إدارة معهد البحوث واالستشارات  -

.2016بتعيين من معالي مدير الجامعة 2030  

رار , تم تكليفي مشرفا عاما على مركز اإلبداع وريادة األعمال بموجب ق ركز اإلبداع وريادة األعمالالمشرف العام على م -

هــ. 8143 / 5 / 10وتاريخ ق ,  – 9712 رقم جدة جامعة معالي مدير  

 

 ناظر أوقاف أل النمر

جدة , بناء األحوال الشخصية بجدة بتنصيبي ناظرا ألوقاف أل النمر في منطقة البلد التاريخية ب محكمة تم إصدار صك من

                                                                                                      على تصويت أفراد األسرة بذلك. 
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 الغرفة التجارية الصناعية بجدة

(.  هــ 1435 – 09 – 22) األولجدة , وذلك بالتصويت في اجتماع اللجنة  افة بغرفةنائب رئيس لجنة الضي -  

س إدارة عضو لجنة السياحة الرئيسية لمدينة جدة , وذلك بخطاب ترشيح سعادة الشيخ صالح كامل رئيس مجل -

(.هــ 1435 – 11 – 25الغرفة )  

.7201 والترفيه بجدةاللجنة العلمية لملتقى السياحي  عضو -  

 

KHORCT.COM بيت المعرفة للدراسات واالستشارات والتدريب 

."بيت المعرفة للدراسات واالستشارات والتدريبلبيت الخبرة التابع لجامعة جدة " الرئيس التنفيذيمؤسس و  

 

 المجلس البلدي بجدة 

خبرة هائلة في هذا المجال مما  اكتسابتم عن الدائرة الثامنة , وقد 1437تم خوض منافسة الترشح للمجلس البلدي بجدة لعام 

إن شاء هللا. اقويوأفضلوبصورة  أخريسوف يساعدنا على خوض االنتخابات مرة   

 

 الخطوط الجوية العربية السعودية

.)تفرغ كامل(  2014 – 2012والتامين , لهندسة وصناعة الطائرات  الماليةمستشار االداره  -  

.)تفرغ كامل( 2007  - 0200هندسة ومحركات الطائرات  أخصائيكبير  -  
 

 شركة الكهرباء 

1999 - 1998)تفرغ كامل(  وطاقة , إنتاجمهندس   

 

 سابك

1998وسابك( ,  عبد العزيزمهندس تحت التدريب )برنامج مشترك مابين جامعة الملك   

 

 مكتب سمير مراد لالستشارات المالية

2005 – 2004دراسة الجدوى االقتصادية , )تفرغ جزئي(  أخصائي  
 

 الجامعة العربية المفتوحة

2014 – 2013قسم التمويل )تفرغ جزئي(  –مساعد  أستاذ  

 

 جامعة األعمال والتكنولوجيا 

2014 – 2013قسم التمويل )تفرغ جزئي(  –مساعد  أستاذ  

 

 كلية البترجي الطبية 

2014الشؤون التعليمية والتعليم عن بعد  )تفرغ جزئي(  - أكاديميمستشار   
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 النادي السعودي بدرم 

1120 - 2009 من عاممدينة درم بريطانيا بمدير النادي السعودي   

 

 عضوية اللجان العلمية والجمعيات: 

 (. 1435 / 09 / 22نائبا لرئيس لجنة الضيافة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة )  -

 (.1435 / 11 / 25عضو لجنة السياحة الرئيسية لمدينة جدة , الغرفة التجارية الصناعية بجدة ) -

 (.1436 / 03 / 27) عبد العزيز, جامعة الملك  األعمالرئيس لجنة االختبارات والمراقبات بكلية  -

 (.01/1436/ 25بجامعه جدة ) األعمالمجلس كلية  أمين -

 (.03/1436/ 12عضو لجنة البعثات لجامعة جدة ) -

 (.03/1436/ 12عضو لجنة الدراسات العليا لجامعة جدة ) -

 (.03/1436/ 12عضو اللجنة الدائمة للمجلس العلمي لجامعة جدة ) -

 (.03/1436/ 12عضو لجنة السنة التحضيرية لجامعة جدة ) -

 (.03/1436/ 12عضو اللجنة الدائمة للقبول لجامعه جدة  ) -

 .(20/10/1436)لجامعة جدة  األعماللكلية  رئيس لجنة المناصحة والتوجية -

 .( 02/1437/ 23عضو اللجنة التنفيذية لعمادة شؤون الطالب بجامعة جدة ) -

 (. 04/1435/ 12عضو جمعية ليالي حجازية و جداويون للتراث الحجازي ) -

 (. 015/02/1438) االجتماعية بقرار وزير الشؤون االجتماعية جدا ويونعضو اللجنة التأسيسية لجمعية  -

 (. 07/03/1438االجتماعية ) جدا ويونلجمعية  االستثماريةلجنة الرئيس  -

 1438عضو اللجنة العليا لمشروع عربة جامعة جدة الذكية للطعام  -

 1438عضو اللجنة التنفيذية لمشروع عربة جامعة الذكية للطعام  -

 .1438عضو وأمين للجنة التنفيذية لمشروع الوقف الطبي العلمي لجامعة جدة  -

 .1438عضو اللجنة العليا لالبتكار واإلبداع بجامعة جدة  -

 .1438عضو ومقرر للجنة االبتكار واإلبداع بجامعة جدة  -

 اإلنتاج العلمي والبحثي

Alnemer, Hashem (2013). Revisiting Takaful Insurance: A Survey on Functions and Dominant 

Models. Afro Eurasian Studies, 2 (1&2), pp.  231-253. 

 

AlNemer, Hashem (2015). Participants’ Perceptions about Takaful Operators Disclosure System: 

An Empirical Study on Saudi Arabia. Islamic Finance, Performance and Efficiency. V3. Gerlach 

Press. Germany. ISBN: 978-3-940924-12-4. 

 

AlNemer, Hashem (2015). Participants’ Knowledge and Educational Background About Takaful 

Products & Services: An Empirical Study on Saudi Arabia. International Journal of Business, 

Economics and Law.Vol 7, No (1).E-ISSN 2289-1552  
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AlNemer, Hashem (2015). Participants’ Preferences & Motivations About Takaful Products & 

Services: An Empirical Study on Saudi Arabia. South East Asia Journal of Contemporary 

Business, Economics and Law.Vol 7, No (1). E-ISSN 2289-1560 

AlNemer, Hashem (2015). Participants’ Satisfactions About Takaful Products & Services: An 

Empirical Study on Saudi Arabia. International Journal of Business, Economics and Law.Vol 

7,No (1) E-ISSN 2289-1552 

AlNemer, Hashem (2015).An Empirical Study Of Takaful Participant’s Perception Of The 

Distribution Of The Underwriting Surplus And Its Impact On Participants’ Behaviour. 

International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol 3 (4). ISSN 2348 0386. 

AlNemer, Hashem (2015).Intermediaries Are A Poor Market Conduct And Disclosure Chanel: 

An Empirical Study On Saudi Arabia. European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, 

No (2). ISSN: 2235 -767X 

 

Al-Hajieh, AlNemer, Rodgers, Niklewski (2015). Forecasting the Jordanian stock index: 

modelling asymmetric volatility and distribution effects within a GARCH framework. 

Copernican Journal of Finance & Accounting.Vol 4, No (2). E-ISSN 2300-3065. 
 

AlNemer, Hashem (2016). A Comparative Study of the Saudi Insurance Legal Environment with 

the International Insurance Environment – An Empirical Study. Archives of Business Research. 

Vol (4). No (4). ISSN 2054-7404. 

AlNemer, Ansari (2016). Protection and Savings Insurance Consumer Behaviour in Saudi 

Arabia.European Journal of Business and Management. Vol (8). No (24). ISSN 2222-1905. 

AlNemer, Hashem (2016).Governance of Insurance Firms, a Comparative study between the 

Saudi and the International Insurance regulations: Empirical Findings. International Journal of 

Academic Research and Reflection. Vol. 4, No. (8). ISSN 2309-0405. 

 

 المشاركة في المؤتمرات العالمية 
2010البنكية في السعودية( مشاركة في مؤتمر جامعة مانشستر بريطانيا بورقه علمية بعنوان )االستثمارات  -1  

تثمار مشاركة في مؤتمر جامعة برمنجهام بريطانيا بورقه علمية بعنوان )نسبة وعي المواطن السعودي في حجم االس -2

2011البنكي(   

 ممتازةقتصادية ا كآليةمشاركة في معرض الحج العالمي المقام في المتحف البريطانيا بلندن بورقه علمية بعنوان )التامين  -3

2012لحجاج وزوار بيت هللا الحرام(   

لنقد تودي قوانين موسسه ا إنبجده بورقه علمية بعنوان )هل من الممكن  عبد العزيزمشاركة في مؤتمر جامعة الملك  - 4

2012للحد من الفقر في السعودية(   
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منين بحجم مية بعنوان )وجهة نظر الموفي موتمر الخليج العالمي بورقه عل بريطانيا أكسفوردمشاركة في مؤتمر جامعة  - 5

2012( السعوديةللشركات المالية في المملكة العربية  اإلفصاح  

  2012بريطانيا بورقه علمية بعنوان )التامين التعاوني في السعودية( السنوي,  درمجامعة مشاركة في مؤتمر  - 6

  2012في السعودية(  والمستثمرين)المومنين  مشاركة في مؤتمر التامين العالمي بلندن بورقه علمية بعنوان - 7

شمال لياإلسالمللتامين  آفاق جديدةوفرص النموالجديدةمشاركة في مؤتمر التكافل العالمي. بورقة علمية بعنوان  ) - 8

2013العربية المتحدة  اإلمارات(. دبي , آسياأفريقياوالشرقاألوسطوأفريقيا و  

التامين اإلسالمي  في شركات فائض االكتتابسبل توزيع ) بعنوانيل اإلسالمي. بورقة مشاركة في مؤتمر االقتصاد والتمو -9

2014. البوسنة والهرسك , سراييفوجامعة (في المملكة العربية السعودية  

ة التامين في والقانون بورقة بعنوان )سبل إرضاء حامل بوليص األعمالالدولي السادس القتصاديات مؤتمرالمشاركة في  - 10

2015المملكة العربية السعودية(. الجامعة الماليزية العالمية. كواال المبور. ماليزيا ,   

مة شركات للعلوم, االجتماع , التعليم واالقتصاد, بورقة علمية بعنوان )حوكمشاركة بورقة علمية في المؤتمر الدولي  -11

و , سانتا مين , مقارنة مابين قوانين مؤسسة النقد السعودي للحوكمة والمنظمات العالمية: دراسة ميدانية(جامعة اونتاريالتا

.2016باربرا , لوس انجلس , امريكا,   
 

 

 عضويات علمية 
CII جمعية التامين البريطانية  -   

جمعية االقتصاد السعودي بجامعة الملك سعود -  -  
 

 النشاط اإلعالمي
 , كما ان له عدة لقاءات , البالد مكة,  عكاظ صحيفةكال من  منتظم فيغير كاتب اقتصادي واجتماعي  هاشم،دكتور 

                                                              سياحة, بعدة قنوات تلفزيونية.الوالقتصاد واالستثمار تلفزيونية تتعلق با

                                                                               

 الجوائز واالدرعة 
2000ريبي خالل فتره تدالممتاز  ألدائي( ذلك بترو كيمياء)للبتروكيميات في شركة سابك الهندسية اإلدارةرسالة تقدير من مدير   -  

معهد بتسبرغ في شهادة الدبلوم العالي لالبعثات في الخطوط السعودية وذلك لحصولي على تقدير امتياز  إدارةرسالة تقدير من مدير  -

2002 - 2001 للطيران  

واداره  ةالهندسياالداره مشروع مشترك مابين  إلدارة, وذلك في الخطوط السعودية هندسة الطائرات االعتمادية رسالة تقدير من مدير -

     2005 تقنيه المعلومات

4200الممتاز لعام   ألدائيفي الخطوط السعودية رسالة تقديرية من رئيس هندسة محركات الطائرات  -  

 - 2005الممتاز لعام   ألدائيدرع تقديري من مدير عام هندسة الطائرات

2012لعام  الدكتوراهمن قبل الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا وذلك لتفوقي العلمي لمرحلة صرف راتب كامل  - 
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 الشهادات المهنية

حركة المواد  الخطوط السعودية وتقليل صيانةط ورش ربإلىيهدف  مشروعفي الحاسة السادسة. وذلك لنجاح  األصفرالحزام  -

.زيادةاإلنتاجيةالخام داخل الورش مما ساعد على   

لهيئة الطيران الفيدرالي لصيانة محركات وهياكل الطائرات. األمريكيةرخصةال  - 

لهيئة الطيران الفيدرالي لقياده الطائرات الخاصة ذات المحرك الواحد. األمريكيةالرخصة   - 

متقدمة في الغطس. وأخرىرخصة الغطس المفتوحة  -  

 " دبلوم.NLPالبرمجة اللغوية العصبية "دبلوم  -

 دبلوم العالج بخط الزمن والتنويم المغناطيسي. -

 

 االنجازات في الخطوط السعودية

 2006لعام  ألمانيافي  أقيمذي وال المساعدةة الطائرات في مؤتمر محركات الطائرات اعممثل لهندسة وصن -

 2005في سنغافورا لعام  أقيموالذي  المساعدةالطائرات في مؤتمر محركات الطائرات  صناعةممثل لهندسة و -

 .المساعدةات الطائرات دولية مع مصنعي محركهندسة وصناعة الطائرات في عدة لقاءات قاد وفد  -

الهندسية , اداره  اإلدارة, ضمت هذه اللجنة ممثلين من  هندسة وصناعة الطائراتلالمساعدةقائد للجنة محركات الطائرات  -

 التخطيط , اداره المشتريات , اداره السالمة , اداره التامين , االداره المالية.

 .السعودية.للخطوط العليا  لإلدارةمرئية عروض قدم عدة  -
 

 الدورات التدريبية 
ةدورات بواسطة جامعة درم البريطاني  

1. Starting Your Doctorate (May 2009)  

2. The Student-Supervisor Relationship (May 2009)  

3. Managing Your Research Project (May 2009)  

4. Finding and managing information for your PhD (May 2009)  

5. Speed Reading (June 2009)  

6. Preparing to Teach Large Groups (Oct. 2009)  

7. The Basis of Thesis Writing (Nov. 2009)  

8. Communication Skills for All Occasions (Nov. 2009)  

9. Lateral thinking (Feb. 2010)  
10. Keeping up to date with new research (Mar. 2010)  

11. Writing for Publication in the Social Sciences (Mar. 2010)  

12. Motivation Versus Procrastination - Making Your Doctorate Happen (May 2010)  

13. Embedding Enterprise in Research (May 2010)  

14. Making Your Own Luck (Jun 2010)  

15. Conflict Resolution (Jun 2010)  

16. Google Scholar and the Academic Web (Nov 2010)  
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17. Using Interviews in Research (Nov 2010)  

18. Academic Interviews (May 2011)  

19. Confidence Building and Improving Self-esteem (May 2011)  

20. Introduction to SPSS for Windows (July 2011)  

21. Preparing for Your Viva (Sep. 2011)  

22. Long Documents in Word (Sep. 2011)  

23. Introduction to Applied Quantitative Data Analysis (Sep. 2011)  

24. Completing your doctorate (Nov. 2011)  

25. A Career in Academia: Making Successful Applications (Nov. 2011)  

26. Durham Islamic Finance Summer School July (2009, 2010, 2011 & 2012)  

27. Research Methodology (Feb 10 to May 10)  

28. SPSS training (Feb 10 to May 10)  

29. Emergency Aid Training (Feb 2012)  

30. Organising Events and Conferences (Feb. 2012)  
 

 دورات بواسطة الخطوط السعودية

1. Presentation Skills Training - Jeddah (Feb. 2004)  

2. Management & Technical Writing Report Training – Jeddah (Oct. 2005)  

3. Leading SAUDIA Team Presenting Honeywell “APU” Maintenance Problem, Singapore (Aug. 

2005) & Germany (Jun. 2006). 
4. (Maintenance Steering Group3) MSG3 Training by Boeing (Apr. 2006). 

http://www.linkedin.com/
http://www.khorct.com/

