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درجةالوحيمل.السنةمنتقرتبلفرتةللعملياتكمديروُكلفاليوم

لقبمنشغلوقد.واملاليةاالقتصادعلميفمشارككأستاذالعلمية

.2018عامحتىقطرجبامعةواالقتصاداالدارةكليةعميدمنصب
ةاإلداربكليةواالقتصاداملاليةقسمرئيسمنصبأيضاشغلكـما

للتواصلمساعدعميداثم2013عامحتىقطرجبامعةواالقتصاد

علىحاصلخالدوالدكتور.2016منتصفحتىاجملتمعوخدمة
حدةاملتبالوالياتكلريمونتجامعةمناالقتصاديفاملاجستريدرجة

يفاطروحةعن)ماليةفرع(االقتصاديفوالدكتوراه،1998عاميف

عاممنذ.2003عاميفبربيطانياويلزجامعةمنالبنوكجمال

احصوهليفالكليةفريقمعخالدالدكتورساهماليوم،وإىل2005
مناالعماللكلياتAACSBمؤسسةقبلمناالكادميياالعتمادعلى

يدهوجتداالعتمادهذاعلىاحملافظةوأيضااألمريكيةاملتحدةالواليات

.طرقجبامعةواالقتصاداملاليةمقرراتمنالعديدبتدريسقام.بنجاح

وكوالبناملخاطرإدارة:مثلعدةجماالتيفالبحثيةاهتماماتهوتصب

يفشارك.اخلليجيالعملوسوقوالتضخماخلليجيةوالعملةواألسهم

.جلساتهامنعدداوترأسواالقتصاديةاملاليةاملؤمتراتمنالعديد

انتخاباتجلنةمثلوخارجهاباجلامعةاللجانمنعدداوترأس

،االلتحاقإعادةوجلنةالعلمي،التفرغوجلنةالتدريس،هيئةأعضاء

خارجويف.اجلامعةاسرتاتيجيةوجلنةواملناقصاتاملزايداتوجلنة

-2012قطرببورصةاملؤشرجلنةخالدالدكتورترأساجلامعة

االسرتاتيجيةالدراساتمركزأمناءجملسعضووهو،2011
لألسواققطربهيئةالتظلماتجلنةيفوعضو،قطربدولةالدفاعبوزارة

العربيةاجلائزةجلنةوعضواملوقر،الوزراءجملسمنبقراراملالية

ريرحتهيئةوعضوواإلنسانية،االجتماعيةالعلوميفالبحثلتشجيع

املخاطرإلدارةصمودجلنةيفوعملالعربي،باملركزحكامةجملة

باجمللسعضووهوالداخلية،وزارة(قطردولةعلىاحلصارأزمة)

لدخاالدكتورعملكما.املاليةلالستشاراتاملشورةلبيتالشرعي

األمرييالديوانمثلبالدولةخمتلفةمؤسساتيفباحثاوكمستشار

عاميفندوةوقدم.الريانومصرفاملركزيقطرومصرفقطروبورصة

الشورىجمالسلوفوداخلليجياالقتصاديالتكاملعن2014
وقد.املوقرالقطريالشورىجملسمنبدعوةاخلليجيةوالربملانات

برنامجمنتسيبمناألوىلالدفعةضمن2013يفخالدالدكتوراختري
خالدالدكتورألقىكما.أمرييمبرسومأنشئالذيللقياداتقطرمركز

جتربةعن2018مايو12يومبنيويوركاملتحدةاألمميفكلمة
خالدوللدكتور.األعمالريادةوتعليماخلاصالقطاعتنميةيفقطردولة

.ياضةوالروالفلكالعربيواخلطبالتكنلوجياتتعلقعامةاهتماماتعدة

Dr. Khalid Al-Abdulqader is currently the Vice President
of the Community College of Qatar and was the acting
chief operating officer (COO) for about a year. He
previously served as the Dean of the College of Business
and Economics at Qatar University until January 2019.
His academic rank is associate professor of Economics
and Finance. In 2003, Dr. Khalid earned his PhD in
Economics/Finance on a Banking efficiency topic from
the University of Wales - Bangor, UK. His Master degree
was in Economics in 1998 from Claremont Graduate
University - California USA. He previously occupied the
position of the Associate Dean for Business Relations
and Engagement at Qatar University until the middle of
2016. He also chaired the Department of Finance and
Economics at Qatar University until 2013. Since 2005 till
present, Dr. Khalid was among the college team in
earning and maintaining the AACSB accreditation. Dr.
Khalid’s main research interests are: risk management,
banking, stock market operation, financial instruments
analysis, Islamic finance, inflation, GCC labor market,
and GCC monetary union. Dr. Khalid was appointed as a
member in many countrywide organizations: Member
of Board of Regents of the Center of Strategic Studies
Ministry of Defense of Qatar, Chair of Index Committee
Qatar Exchange, Member Appeal Committee of Qatar
Financial Markets Authority. Dr Khalid participated in
many international conferences and led a number of
committees within and outside Qatar University. Dr.
Khalid worked also as Economist and Financial analyst
and consultant for Doha Securities Market (Qatar
Exchange) and as Economist at The Amiri Diwan. He also
conducted researches at Qatar Central Bank and Al-
Rayan Bank. Dr. Khalid was among the first batch in
current and future leadership program by Qatar
Leadership Center, established in 2008 by an Emiri
Decree. Dr. Khalid addressed a speech in the UN on 12
May 2018 on the topic of Qatar experience in promoting
private sector and entrepreneurship education. Among
his other interests are technology, Astronomy, Arabic
Calligraphy, and sports.



EDUCATIONالعلميةالمؤهالت

2015
االقتصادعلميفمشاركأستاذ

2003
-ويلزجامعةالبنوك،جماليفاالقتصادعلمدكتوراه

كفاءةالاقتصاديات:الرسالةعنواناملتحدة،اململكة،باجنور

مولينيوفيليبالربوفيسوربإشرافاخلليجية،البنوكيف

1998
،ياالعلللدراساتكلريمونتجامعةاالقتصاد،علمماجستري

األمريكيةملتحدةالوالياتكاليفورنيا،

1995
ياتالوالكولورادو،االقتصادي،املعهداالقتصاد،علمدبلوم

األمريكيةاملتحدة

1993
جامعة قطر، اقتصادبكالوريوس إدارة األعمال، ختصص 

2012-2013
احلاليةالقيادةبرنامجمنتسيبضمناختياريمت

سنةيأمريمبرسومأنشئالذيقطرقياداتملركزواملستقبلية

:اآلتيةالربامجبنجاحأمتمتوقد.2008

شيكاغو،جامعة،العاملعلىسياسيةجيونظرة•

2012ديسمرب
مؤسسة،القراراختاذيفاخلفةذاتالقيادةبرنامج•

2013فربايرالتعليمية،ديوك
يناير،هارفاردجامعةوالقيادة،االسرتاتيجية•

2013
هارفارد،جامعة،والعملياتواملستهلكوناألسواق•

2013مارس
،التعليميةديوكمؤسسةالعاملية،العقليةتطوير•

2013أبريل
2013مايو،هارفادجامعةوالتغيري،االبتكار•
،نوفمرب،هارفادجامعةاملالية،اإلدارة•

2013

2015
Associate Professor of Economics

2003
Ph.D. of Economics in Banking, University of Wales-
Bangor UK, Dissertation Title: The Economics of
GCC Banking Efficiency – Supervisor: Prof. Philip
Molineux

1998
Master of Arts in Economics, Claremont
Graduate University - California USA

1995
Diploma in Economic studies, Economic Institute -
Colorado USA

1993
Bachelor degree in Business Administration, Major
in Economics, Qatar University – Qatar

2012-2013
Selected as a participant in current and future
leadership programs by Qatar Leadership
Center, established in 2008 by an Emiri
Decree. Leadership programs successfully
completed are:
• Geopolitical Landscape - Provided by:

University of Chicago, December 2012
• Agile Leadership Program – Provided by:

Duke Corporate Education, February 2013
• Strategy and Leadership Module -

Provided by: Harvard Business School,
January 2013

• Markets, Customers, and Operations
Module - Provided by: Harvard Business
School, March 2013

• Developing a Global Mindset, Provided by:
Duke Corporate Education, April 2013

• Innovation and Change Module - Provided
by: Harvard Business School, May 2013

• Financial Management - Provided by:
Harvard Business School, May 2013



أحدث أنشطتي

"املبادرات القطرية يف القرن األفريقي"دراسة عن 2021

ا متحدث يف احلوار القطري األمريكي  عن قضايا االقتصاد والطاقة واألسواق بالتعاون مع سفارة دولة قطر بأمريك2021

Center For The National Interest USA            
لقاء مع قناة اجلزيرة عن مندى قطر االقتصادي املنعقد بالتعاون مع بلومبريج2021

إدارة أزمات الصدمات االقتصادية، كلية جوعان بن جاسم للقيادة واألركان املشرتكة2021

لتمكني االستخدام التكنولوجي يف التعليمهواويشركة ندوة 2021

"جتارب دول جملس التعاون واسرتاتيجياتها يف ادارة صناديقها السيادية وتعظيم االستفادة منها"دراسة عن 2020

جامعة قطروالقوانني، على االقتصاد واملال 19أزمة كوفيد ندوة عن أثار 2020

املركز العربي بدولة قطر–العربية دراسات اخلليج واجلزيرة ملنتدى السابعة الدورة 2020

مركز اجلزيرة للدراسات عن االقتصاد واحتماالت املوجة الثانية ألزمة كوروناندوة 2020



والمنشورة المحكمة األبحاث العلمية 

في المجالت العلمية

Peer Reviewed Journal 

Articles

2019
IMW Al-Jarrah, K Al-Abdulqader, S Hammoudeh, “How Do Bank Features and 
Global Crises Affect Scale Economies? Evidence from the Banking Sectors of 
Oil-Rich GCC Emerging Markets”, Emerging Markets Finance and Trade, 1-23

2017
Idries M. Al-Jarrah, Khalid S. Al-Abdulqader & Ra’ed Masa’deh (2017)
“Evaluating the lending channel of monetary transmission in Qatar”, Int. J.
Economic Policy in Emerging Economies, Volume 10, Number 2, pp. 185-99.

2016
Idries Mohammad Al-Jarrah, Khalid Shams Abdulqader, Rami Mohammed 
Zeitun, Khalifeh Naim Ziadat, (2016) “Examining the Monetary Policy
Transmission in Jordan: The Bank-Lending Channel”, Dirasat, Administrative
Sciences, Volume 43, Number 1, pp. 249-262.

2016
Idries M. Al-Jarrah, Khalid S. Al-Abdulqader & Shawkat Hammoudeh, (2016) 
“Cost efficiency and financial and geographical characteristics of banking
sectors in the MENA countries”, Applied Economics, Volume 49, Number. 35, 
pp. 3523-–3537.

2013
Rami M. Zeitun, Khalid S. Abdulqader and Khaled A. Alshare, (2013) “Team 
Satisfaction and Student Group Performance: A Cross Cultural Study”, The
Journal of Education for Business, Volume 88, Number 5, pp. 286-293.

2013
Rami M. Zeitun, Khalid S. Abdulqader and Khaled A. Alshare, (2013) “On the 
relative efficiency of conventional and Islamic banks: a DEA-window 
approach”, International Journal of Financial Services Management, Volume 6, 
Number 3, pp.236-251.



2012
Hicham Benjelloun, Khalid Shams Abdulqader and Helmi Hammami, (2012) 
“Index Funds in Small Emerging Stock Markets”, International Research
Journal of Applied Finance, Volume 3, Issue 3, pp. 409-421.

2011
Joseph Antoine Haskour, Khalid Shams Abdulqader and Rami Zeitun, (2011) 
”Market Power in the GCC Banking Sector”, Banks and Bank Systems, Volume 6 
Issue 4, pp. 72-82.

2006
Khalid Shams Abdulqader and Manhal Shotar, (2006) “Economic Policies and the 
Possibilities of Unified GCC Currency”, Studies in Business and
Economics, Volume 12, Issue 2, pp. 81-89.

2006

هل تشرح المقومات الكلية مخاطر عوائد سوق األسهم في قطر؟
Khalid Shams Abdulqader, (2006) “Do Macro Fundamentals Explain Stock 
Market Returns Risks in Qatar”, Journal of Economic and Administrative
Sciences, Volume 22, Issue 2, pp. 1 – 16.

2003
Khalid Shams and Philip Molyneux, (2003) “Are GCC Banks Efficient?”, Financial 
Development in Arab Countries, Islamic Development Bank, pp.
79-130.

المحكمة علميا األبحاث : تابع

والمنشورة في المجالت العلمية
Continue: Peer Reviewed 

Journal Articles



2019
“قطرلدولةاالقتصاديةاالسرتاتيجية"

2019
”2030أهمية االقتصاد الرقمي يف حتقيق رؤية قطر “

للمال االسالمي قطراخلامس ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر الدوحة 

2018
”قطردولةيفاألجنيباالستثمارياالنفتاح“

2017
حسن السيد، ماجد :دراسة مشرتكة" قطر يف مواجهة احلصار"

األنصاري، لولوة اخلاطر، خالد العبدالقادر، فاطمة الكبيسي

2017
ر بعد عن كيف ميكن أن يكون مستقبل قطدراسة :  قطر املستقبل"

”احلصارفرض 

2017
ال .. نصراء احلق وداحروا الدجل .. متيم وآل ثاني قائدنا "

"عاداهميضرهم من 

2016
بورصة تنظيم–" االفصاح يف سوق األسهم واملؤسسات املالية"

قطر-قطر 

2015
، ”املستقبلتقييم احلاضر واستشراف: 2030رؤية قطر “

ابريلمقدمة ملركز اجلزيرة للدراسات، قطر، 

2013
ةطلالساجتاهات السياسة الداخلية يف دولة  قطر يف ظل انتقال 

2004
س دراسة حول آلية فتح سوق الدوحة لألوراق املالية ملواطين جمل

التعاون

Studies related to Qatar Economyعن االقتصاد القطري دراساتي 

2019
“Qatar Economic Strategy”

2019
Importance of Digital Economy in Achieving 
Qatar’s Vision 2010, paper presented in Doha 
Fifth Islamic Finance Conference

2018
"Openness of Foreign Investments In Qatar"

2017
“Qatar in the Face of the Blockade” coauthored 
study

2017
"Qatar’s Future: A study on how Qatar needs to 
be in future after the imposition of blockade”

2017
Our leaders, Tamai and Al-Thani, Supporters of 
the Truth and Defeaters of Falsehood. No harm 
on them from those who oppose them 

2016
Disclosure in stock market and financial 
institutions - Qatar Exchange -Qatar

2015
“Qatar Vision 2013: Current Assessment and 
Future forecast”, presented to Aljazeera Center 
for Studies. Doha – Qatar, April, 2014. In Arabic

2013
Internal Policy Directions Under Power Change 
In Qatar

200
A study on opening Doha Securities Market to 
GCC citizens



املبادرات القطرية يف القرن األفريقي2021

ة جتارب دول جملس التعاون واسرتاتيجياتها يف إدار2020

صناديقها السيادية

ورقة حبثية ”مناهج التمويل اإلسالمي يف التعليم“2018

مقدمة ملؤمتر الدوحة الرابع للمال االسالمي قطر

عن مستقبل العالقات االقتصادية القطريةدراسة “2016

”الرتكية

:  نالتعاون والتكامل االقتصادي بني دول جملس التعاو2014

اإلجنازات والعقبات

وتأثرياتها على واقع العمالة اآلسيوية الوافدة“2014

اخلليج يف سياق :، يف كتاب”ومستقبل دول اخلليج العربية

-283: صاسرتاتيجي متغري، مركز اجلزيرة للدراسات،

298

، اقرتاح ”سورياالتدخل العسكري العربي يف“2013

ومبادرة مقدمة لوزارة اخلارجية يف دولة قطر

املزدوج يف اقتصاديات دول اخلليجالتضخم 2007

Studies on Gulf & Regional Countriesي الخليجية واإلقليميةتدراسا

2021 Qatar Initiatives in the Horn of Africa

2020 GCC Sovereign Funds Management 
and Strategies

2018 "Designing Islamic Finance 
Curriculum"A study submitted to Fourth 
Doha Islamic Finance Conference held in 
Qatar

2016 “A study on the Qatari Turkish future 
economic Relationship”

2014 GCC Economic Cooperation and 
Integration: Achievements and Obstacles

2014 “Asian Labor: Their Current and 
Future Impacts on GCC Countries”, In Book: 
GCC Countries in Changing  strategic 
Environment, Aljazeera Center for Studies, 
pp.
283-298. In Arabic

2013 A proposal submitted to the Ministry 
of Foreign Affairs (Qatar) on an Arab Joint 
Military Action Against Syrian Regime

2007 Dual inflation in GCC countries



القيمة احمللية املضافة•

استدامة االقتصاد القطري•

الشركات العائلية وشروط االدراج•

اإلنتاجية وعوامل التأثري فيها  •

وق  موازنات دول التعاون يف ظل املشهد اجلديد لس•

النفط

اجلهود املبذولة لتشجيع ريادة األعمال يف قطر•

األسواقالدميقراطيون واجلمهوريون وجتاوب •

يةالعاملقرار أوبك خبفض اإلنتاج واألزمة املالية •

املشكلة االقتصادية الصينية وفرص تعميق•

االستثمار

، جملة الدفاع  2012فيالجيوحادث حريق •

املدني

Newspaper Articlesفي الجرائد والمجالتمقاالتي 

• In Country Value
• Qatar Economic Sustainability
• Family Businesses and Stock Market 

Company Listing Rules
• Productivity and what can affect in it
• GCC budget in the new prevailing 

condition of the oil market
• Endeavored efforts to encourage 

entrepreneurship in Qatar 
• Democrats and Republicans and 

Markets Responses
• OPEC decision on Oil production 

reduction during 2008 Financial Crises
• The Chinese economics problem and 

the opportunities for investment 
deepening

• The Villagio fire incident 2012, Qatar



االقتصادقضاياعناألمريكيالقطرياحلواريفمتحدث2021
بأمريكاقطردولةسفارةمعبالتعاونواألسواقوالطاقة

Centerو For The National Interest USA

الصدماتحموريفاألزماتإدارةندوةيفمتحدث2021

قطرجوعان،كليةاالقتصادية،

دياالقتصاقطراالقتصادياملنتدىعناجلزيرةقناةمعلقاء2021

(صاداالقتيفالتعليملدورتطرقت)الغبقةبرنامجيفلقاء2021
قطرتلفزيون–

املوجةواحتماالتاالقتصادعنللدراساتاجلزيرةندوة2020

كوروناجلائحةالثانية

صناديقهاإدارةيفالتعاونجملسدولجتاربعنمتحدث2020

ةالسابعالدورةالعربية،واجلزيرةاخلليجمنتدىاالستثمارية،

”2030أهمية االقتصاد الرقمي يف حتقيق رؤية قطر “2019
قطرورقة حبثية مقدمة ملؤمتر الدوحة اخلامس للمال االسالمي 

رئاسة جلسة عن مستقبل اقتصاديات اخلليج، مركز ابن2019
قطرخلدون، جامعة 

”مناهج التمويل اإلسالمي يف التعليم“ورقة بعنوان القاء 2018
رقطحبثية مقدمة ملؤمتر الدوحة الرابع للمال االسالمي ورقة 

–يوم على احلصار 300ندوة برنامج احلقيقة مبناسبة 2018
مسرح كتارا بقطر

يوما على حصار دولة قطر 647احلقيقة برنامج •

يوما على حصار دولة قطر 346احلقيقة برنامج •

ول ألقيت خطابا يف األمم املتحدة عن حراك ريادة األعمال يف د2017
قطر

–يوم على احلصار 100ندوة برنامج احلقيقة مبناسبة 2017
يوما على 58احلقيقة بقطر، وايضا نفس السنة برنامج مسرح كتارا 

حصار دولة قطر 

Activities, Conferences,  and  Media Appearanceمشاركاتي في المؤتمرات والظهور االعالمي

2021 Participant in the Qatar-US Dialogue, organized 
by Qatar Embassy and Center For The National 
Interest USA

2021 Participated in Risk Management symposium, 
Jouan College, Qatar

2021 Interview with Al-Jazeera channel on Qatar 
Economic Forum

2021 Interview panel, Alghabga Program, Qatar TV

2020 Al-Jazeera Studies symposium on Economy and 
the Second wave of Corona crises

2020 A speaker on the experiences of the GCC 
countries in managing their investment funds, the 
Gulf and Arabian Peninsula Forum, the seventh 
symposium, Qatar

2019 Paper presented on the importance of the 
digital economy in achieving Qatar’s vision 2030, The 
Fifth Islamic Conference, Qatar

2019 Chairing a panel discussion on Gulf economic 
future, Ibn Kahldoon Center, Qatar University

2018 "Designing Islamic Finance Curriculum"A study 
presented in the Fourth Doha Islamic Finance
Conference held in Qatar

2018 Al-Haqiqa especial symposium  on Qatar 
Blockade on the day of 300 of the blockade on Qatar

• Al-Haqiqa Program (Qatar TV) on 647 
Days of blockade on Qatar

• Al-Haqiqa Program (Qatar TV) on 346 
Days of blockade on Qatar

2017 Presented a speech in the UN on 
entrepreneurship in Qatar

2017 Al-Haqiqa especial symposium  on Qatar 
Blockade on the day of 100 of the blockade on Qatar

• Al-Haqiqa Program (Qatar TV) on 58 Days 
of blockade on Qatar



هة قوة االقتصاد القطري يف مواج–برنامج نبض االقتصاد 2017

احلصار

إدارة ندوة صمود وصعود االقتصاد القطري يف ظل احلصار، 2017
جامعة قطر

مركز حوار-" البعد االقتصادي حلصار قطر على اجلاليات"2017

االديان بدولة قطر

"  ملأبعاد التأثري االقتصادي حلصار قطر على اخلليج والعا"2017
فاع تنظيم مركز الدراسات االسرتاتيجية بوزارة الد-مؤمتر األمن -

تركيا–بدول قطر ومركز تسام 

الرتكيةالقطريةالعالقاتحمورعنحبثيةبورقةمتحدث2016

لألحباثالعربياملركزمؤمتريف

رةووزااملركزيقطرمصرفبرعايةوالتعليماالقتصادندوة2016

التعليم

–" االفصاح يف سوق األسهم واملؤسسات املالية"إلقاء عن 2016
قطر–تنظيم بورصة قطر 

–مركز قطر للقيادات -" نظرات على موازنة دولة قطر"2016
قطر

د ألقيت حماضرة يف ندوة عن مسرية جملس التعاون، لوفو2015

جمالس الشورى بدول جملس التعاون اخلليجي 

رة  متحدث يف حمور آفاق التعاون االقتصادي، منتدى اجلزي2013

السابع

االئتمانية، ورقة مقدمة لبنك الريان، قطر إدارة املخاطر2013

مشاركيت يف اعداد خطاب لسمو األمري يف اجلمعية العامة 2011

لألمم املتحدة

.”مقرتح انشاء قبة مساوية يف قطر“2013

مؤسس ومسؤول حترير جملة السوق، تصدر عن بورصة قطر2005

Cont: Activities, Conferences,  and  Media Appearanceومؤتمرات وظهور اعالميأنشطة : تابع

2017 Qatar TV, Nabdh al Eqtisad, Qatar Economy 
resilience in confronting the blockade on Qatar

2017 Chaired symposium on the resilience and 
evolution of Qatar Economy during the blockade on 
Qatar

2017 The economic impact of the blockade on Qatar 

on non-Qatries residence - Interfaith Dialog Center of 
Qatar.

2017 The regional and global economic impact of the 
blockade on Qatar - Organized by center of strategic 
studies of Qatar’s Defense Ministry and Tasam Center 
of Turkey – Turkey

2016 Paper presented on Qatar-Turkish economics 
relations, The Arab Center for Research and Policy 
Studies

2016 A Presentation in Economics and Education 
Symposium sponsored by Qatar Central Bank and 
Ministry of Education

2016 Disclosure in stock market and financial 
institutions - Qatar Exchange -Qatar

2016 Qatar Budget, an analysis - Qatar Leadership 
Institute – Qatar

2015 Presented a speech to representatives of Shoura
Councils in GCC countries

2013 Partcipant in discussions on Economic 
cooperation horizon, Al-Jazeera Seventh Forum

2013 Credit risk management, paper presented to Al-
Rayyan Bank, Qatar

2011 Participating in preparing a speech in UN 2009 
to his highness the Amir of Qatar

2013 “Proposal for a Sky Dome in Qatar”.

2005 Founder and responsible editor of Al-Souq
Magazine, issued by Doha Exchange



Community Servicesخدمة المجتمع

:اللجان

عضو جملس أمناء مركز الدراسات •

(مستمر)وزارة الدفاع –االسرتاتيجية 

ية عضو جلنة التظلمات بهيئة قطر لألسواق املال•

(مستمر)–

عضو جلنة اجلائزة العربية لتشجيع البحث يف•

(مستمر)–العلوم االجتماعية واإلنسانية 

عضو حترير جملة حكامة التابع للمركز  •

–معهد الدوحة للدراسات العليا –العربي 
(مستمر)

ة، عضو اللجنة االستشارية جمللة بيت املشور•

حمكمة تعنى بنشر جملة علمية دولية

البحوث يف جماالت االقتصاد والصريفة 

(مستمر)–اإلسالمية 

-2011رئيس جلنة املؤشر ببورصة قطر •

2012
جلنة صمود ملواجهة خماطر احلصار على عضو •

مركز القيادة الوطين بوزارة –دولة قطر 

الداخلية

جلنة اخلربة إلحدى القضايا املالية رئيس •

القطرية املصرفية بتكليف من احملاكم 

(2012)

، 2030رؤية قطر عضو يف جلنة من جلان •

(  2005)اجمللس األعلى للتخطيط،
جلان جامعة قطر

رئيس جلنة انتخابات جملس أعضاء هيئة التدريس •

باجلامعة

جامعة قطر–جلنة املناقصات واملزايدات عضو •

جامعة قطر–رئيس جلنة طلبات التفرغ العلمي •

رئيس جلنة النظر يف تظلمات طي القيد واعادة  •

االلتحاق

2030عضو جلنة اعداد مقرر دراسي عن رؤية قطر •

الظهور اإلعالمي يف 

برنامج احلقيقة، نبض االقتصاد، :تلفزيون قطر واجلزيرة

برامج متنوعة وتغطيات

Countrywide Committees:

• Board of Trustees, Strategic Studies 
Center, Ministry of Defense

• The Grievance Committee at the Qatar 
Financial, Market Authority (QFMA)

• Member in Arab Award of Encouraging 
Research in Humanities and Social 
Studies

• Editorial Board, Hekama Journal, Doha 
Institute 

• Chairperson of Index Committee of 
Qatar Exchange

• Member of the consulting committee of 
Bait Al-Mashura Journal, a refereed 
scientific Journal in the field of Islamic 
Economics and Banking

• Somood Committee, Ministry of Interior
• Head of Qinvest Law Suit Case 

Committee to Conduct a Report to 
Qatar Court (2012)

• Member of Qatar Vision 2030 
committee, Planning Council (2005)

Service to Qatar University
• Chairperson of the 3rd senate election 

committee
• Member of tenders & auctions committee
• Head of the faculty sabbatical committee
• Head of student appeal and reinstatement

Committee
• Member of the committee dedicated to 

design a course on Qatar Vision 2030 
offered for Qatar

Media appearance: Qatar TV, Aljazeera



املقامات يف التالوات القرآنية•

الفلك والنجوم•

اخلط العربي والفنون املختلفة•

كرة القدم •

السباحة•

أرضي، بادل، طاولة: التنس•

للتكنولوجيا وكل ما هو جديدالتعلم املستمر •

التمعن يف دروس األمم واحلضارات•

التمعن املستمر يف اخللق والوجود•

التفكر املستمر فيما قد سيأتي•

الهوايات والتطوير المستمر


