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مقبل بن مشاري العيدان 

السيرة الذاتية لرئيس قطاع االبتكار وتنمية االعمال







 العضويات
• عضوية اللجنة العليا لتسجيل األحساء في قائمة

مواقع التراث العالمي برئاسة سمو محافظ

األحساء، السعودية .

• عضو مجلس جامعة الملك فيصل .

• عضو اللجنة العليا لألعمال المتعلقة بقطاع

االبتكار وتنمية األعمال.

• رئيس اللجنة التنفيذية لألعمال المتعلقة بقطاع

االبتكار وتنمية األعمال

• عضو مجلس كلية الدراسات التطبيقية وخدمة

المجتمع.

• عضو مجلس قسم اإلدارة بكلية إدارة األعمال.

• عضو اللجنة الدائمة للدراسات والتطوير.

• عضو اللجنة الدائمة للتحول الرقمي.

• رئيس وعضو اللجنة الدائمة للتحضير لمجلس

الجامعة .

• عضو اللجنة العليا للخطة االستراتيجية .

• عضو اللجنة اإلشرافية لجوائز التميز .

• رئيس اللجنة التنفيذية إلعداد الخطة

االستراتيجية 2024-2020.

• رئيس اللجنة التنفيذية لجوائز التميز.

• رئيس اللجنة التنفيذية لإلشراف على عمليات

االعتماد المؤسسي.

• عضو ونائب رئيس لجنة متابعة عمليات االعتماد

البرامجي.

• عضوية اللجنة التأسيسية لمركز ريادة األعمال.

• الرئيس التنفيذي لقطاع االبتكار وتنمية األعمال

• عميد التطوير وضمان الجودة

جامعة الملك فيصل

 المملكة العربية السعودية

 إدارة األعمال

 األعمال الدولية واالستراتيجية

  المؤهالت

November 2015 الدكتوراه •

University of Sheffield جامعة شيفيلد 

December 2011 الماجستير •

University of Birmingham جامعة برمنجهام 

July 2008  البكالوريوس •

 جامعة الملك فيصل

  الخبرات التدريسية والبحثية

• اإلدارة االستراتيجية

• األعمال الدولية

• إدارة التغيير

• إدارة االبتكار

• إدارة العمليات

• إدارة التسويق والهوية المؤسسية

• إدارة الموارد البشرية

 

 الخبرات الوظيفية
• رئيس قطاع االبتكار وتنمية األعمال  1٤٤٢هـ

• أمين مجلس جامعة الملك فيصل   ١٤٤٠هـ

• عميد التطوير وضمان الجودة ١٤٣٩هـ

• المشرف على إدارة التخطيط االستراتيجي

والهوية المؤسسية  ١٤٣٩هـ

• وكيل عمادة شؤون الطالب  ١٤٣٧هـ

 

التواصل

 المشاريع والخبرات المهنية
• اإلشراف التنفيذي على تأسيس قطاع االبتكار وتنمية

األعمال بجامعة الملك فيصل.

• المساهمة في تصميم هوية جامعة الملك فيصل

واإلشراف التنفيذي على مراحل تطويرها كمشرف

على إدارة التخطيط االستراتيجي .

• اإلشراف على تطوير وتنفيذ البرنامج اإلثرائي ألعضاء

هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل في نسختين

متتاليتين، حيث بلغ أعداد المشاركين في كل نسخة

قرابة 1200 مشارك.

• اإلشراف على تطوير مشروع السجل المهاري لطلبة

جامعة الملك فيصل.

• المساهمة في إعداد وتطوير الالئحة الخاصة

بالمجلس االستشاري الدولي لجامعة الملك فيصل.

• اإلشراف على تطوير وتنفيذ منظومة جوائز التميز

الموجهة لمنسوبي جامعة الملك فيصل من أعضاء

هيئة تدريس وموظفين لعامين متتالين ،2018-2019م

• اإلشراف على تطوير مشروع الميثاق األخالقي

والمهني لجامعة الملك فيصل.

• اإلشراف على تطوير عقد خدمات بين كلية نوفا

لألعمال واالقتصاد وكلية إدارة األعمال بجامعة الملك

فيصل .

• اإلشراف على تطوير عقد خدمات بين جامعة الملك

.Quacquarelli Symonds فيصل ومؤسسة

• اإلشراف على تطوير الخطة االستراتيجية لعمادة

شؤون الطالب بجامعة الملك فيصل.

• اإلشراف على تطوير وتنفيذ مذكرة تفاهم بين كلية

إدارة األعمال بجامعة الملك فيصل ومؤسسة هارفا رد

بزنس ريفيو –العربية .

• اإلشراف على تطوير وتنفيذ اللقاء السنوي لرؤساء

األقسام بجامعة الملك فيصل.

• اإلشراف التنفيذي العام على تطوير الخطة

االستراتيجية لجامعة الملك فيصل .



 

https://www.linkedin.com/in/megbel-aleidan-a01a2b5a/
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/SeniorManagement/InnovationSector/Documents/CV/cv.pdf
https://mobile.twitter.com/maleidan2


• تصميم وبناء دراسة حول بطالة النساء في المملكة

العربية السعودية بالتعاون مع شركة ِعلم، السعودية .

• المشاركة في صياغة وتطوير مفهوم مشروع وطني

للسياحة الريفية من خالل صندوق االستثمارات العامة،

السعودية.

• تطوير رؤية لبناء هوية استثمارية للمملكة العربية

السعودية وتقديمها لوزارة التجارة واالستثمار،

السعودية.

• تطوير وتقديم مجموعة مبادرات تحولية في قطاع

التعليم لوزارة التعليم، السعودية.

• تقديم مجموعة من البرامج التدريبية داخل جامعة

الملك فيصل وخارجها، السعودية.

• كتابة ونشر مقاالت راي في مجلة هارفارد بزنس

ريفيو العربية.


