
  
  
  

  

  مختصرة - السيرة الذاتية
  
  

  الھجھوج  بن حسن  حسن بن رفدان د.:  االسم
  : االحساءمكان الميالد

  : متزوجالحالة االجتماعية
  أستاذ  الدرجة العلمية:

  
  

  المستوى التعليمي:
  

 ) دكتوراهPh.D.,1999) في االقتصاد من جامعة والية واشنطن, بولمان, الواليات المتحدة األمريكية  
 جستير (ماM.A.التقنية, بومونا, الواليات المتحدة  ا)  في االقتصاد من جامعة والية كاليفورني

 1993األمريكية,  
 سبكالوريو )B.S.1988من جامعة الملك فيصل,  المملكة العربية السعودية,   الزراعي ) في االقتصاد 
   

  مجاالت االھتمام: 
 االقتصاد الدولي 
 التنمية االقتصادية 
  المالية و النقديةالسياسة 
 سياسات تشجيع وتنمية االستثمارات 

  
  :حاليا

  حتى االن 15/6/1436من  وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي
  

  الخبرات:
  

  1989-1988, , قسم االقتصادادارة االعمالمعيد بجامعة الملك فيصل, كلية 
  1998 - 1995جامعة والية واشنطن, قسم االقتصاد بمدرس مساعد في 
 اليات المتحدة األمريكية, واشنطن,في البنك الدولي, قسم التجارة الدولية, الو متدربCD      ,1998  
 جامعة الملك فيصل -كلية ادارة االعمال, قسم االقتصاد ستاذ مساعد با 
  المملكة العربية السعودية  –جامعة الملك فيصل  –كلية ادارة االعمالرئيس لجنة األنشطة الطالبية 
  المملكة العربية السعودية  –جامعة الملك فيصل  –لجنة سير االختبارات كلية ادارة االعمالرئيس 
  المشرف على مركز الوثائق والمحفوظات بجامعة الملك فيصل 
  للشئون االكاديمية بجامعة الملك فيصل ادارة االعمالوكيل كلية 
 السعوديةالمملكة العربية  - ئة العامة لالستثماريمستشار متفرغ في الھ 
 المملكة العربية السعودية -مدير ادارة االنظمة والدراسات بالھيئة العامة لالستثمار 
  جامعة الملك فيصل –عميد كلية ادارة االعمال 
  جامعة الملك فيصل –كلية ادارة االعمال  –رئيس قسم االقتصاد 
  جامعة الملك فيصل –عضو المجلس العلمي 
 جامعة الملك فيصل - عضو عمادة البحث العلمي 
 جامعة الملك فيصل - عضو مجلس ادارة مركز الترجمة والتأليف والنشر 



  جامعة الملك فيصل - عضو اللجنة الدائمة للتبادل والتعاون المعرفي 
  جامعة الملك فيصل -عضو لجنة الخطة االستراتيجية 

 
  

  المشاركات والبحوث:
 

 قاءات المحلية واالقليمية والدوليةالمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات والل 
 تمثيل الھيئة العامة لالستثمار في العديد من المناسبات المحلية والدولية 
 نشر العديد من االبحاث العلمية في المجالت العلمية المحلية و االقليمية والعالمية 
  محكم في العديد من المجالت العلمية المحلية واالقليمية والمؤسسات العلمية 
 حكم للعديد من البرامج العلمية وملفات الترقية العلمية للعديد من الجامعات المحليةم 
  جامعة الملك فيصل –كلية ادارة االعمال  –االشراف على العديد من مشاريع  الماجستير 
 استراليا -جامعة كورتن –محكم خارجي لرسالة الدكتوراه في االقتصاد 

  
  العضوية:

 بية الدوليةعضو جمعية االقتصاد الغر   WEAI  
 عضو جمعية االقتصاد السعودية 
  المملكة العربية السعودية –عضو مؤسس لجمعية امراض السرطان في المنطقة الشرقية 
  عضو لجنة امانة جائزة االمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود لألبحاث العلمية التطبيقية

 في االقتصاد السعودي
 
 

  

 :المنح والجوائز  
 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف سدرجة البكالوريو 
  1993درجة الماجستير بتقدير امتياز والحصول على المركز االول لدفعة  عام 
 درجة الدكتوراه بتقدير امتياز 
  
 األمير محمد بن  الملكيصاحب السمو  جائزة العلمي التفوق  جائزة

, فھد بن عبدالعزيز آل سعود للتفوق العلمي
المملكة العربية  طقة الشرقية,أمير المن
السعودية

1988 

 جائزة 
التفوق

(Distinguished 
Student Award)

قسم االقتصاد, -التقنية اكاليفورنيوألية  جامعة
  , الواليات المتحدة األمريكيةبومونا

1993 

    
  


