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 عجالن محمد حجير الشهري د. أ. 

 الرياض  -العامة   معهد اإلدارة ، أستاذ 

    11141الرياض   205ص.ب 

 0555255680الهاتف:  

     dr.ajlanshehri@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
  
       

 المؤهالت العلمية: 

التع ▪ النظم  قسم  العاملة،  دكتوراه،  القوى  وتطوير  القيادة  القياد ليمية،  الدقيق:  تطوةالتخصص  القوى  ،  ير 

 م. 2005  الواليات المتحدة األمريكيةجامعة والية ميسيسبي الحكومية، ، العاملة

العامة،  ▪ اإلدارة  في  التجاري عالي  دبلوم    ،م1997ماجستير  التعليم  االقتصاد    سبكالوريوو  م،1989في  في 

  .م1987اإلدارة، و
 

 : والتدريب خبرات التدريس

العديد والتدريب  التدريس   ▪ مثل:    في  الحكومية  الجهات  امن  اإلدارة  )كلية ،  لعامةمعهد  الملك سعود  جامعة 

المجتمع وخدمة  التطبيقية  المجتمعالدراسات  وخدمة  التدريب  مركز  سعود ،  بن  محمد  اإلمام  جامعة   ،)

( األعمال،  اإلسالمية  إدارة  ألع قسم  التميز  التدريس(برنامج  هيئة  المجمعة،    ،ضاء  الشرق جامعة  كليات 

مدينة كلية األمير نايف لألمن الوطني، رياض، لصناعية بالالغرفة التجارية االعربي، كلية القيادة واألركان، 

لفيصل األمير سعود اوزارة الخارجية: معهد    ،العامة للتدريب التقني والمهني  المؤسسة  الملك فهد الطبية،

 دبلوماسية. لدراسات ال ل
 

 

 الخبرات العملية:

 اآلن  –  م2020         أستاذ  ▪

 اآلن  –م  2018     رئيس تحرير هيئة مجلة اإلدارة العامة ▪

 اآلن  –م  2020    ، معهد اإلدارة العامةعضو المجلس العلمي ▪

 م 2020 –م  2019   عضو الفريق االستشاري لتطوير البرامج التعليمية  ▪

 .العربيكليات الشرق 

 اآلن  -م2019    م العلوم اإلدارية واإلنسانية اديمي، قسمستشار أك ▪

 كلية نايف لألمن الوطني. 

 اآلن  –م  2020  ندوق تنمية مل، صمستشار غير متفرغ المرصد الوطني للع ▪

 الموارد البشرية "هدف". 

 م 2018    عضو اللجنة العلمية: مؤتمر التنمية اإلدارية في   ▪

 2030ضوء رؤية المملكة 

 م 2015 –م  2013    ، معهد اإلدارة العامةلميعضو المجلس الع ▪

 . م2016 –  م2015 معة المجمعة( )جا طوير القيادات عضو مجلس إدارة مركز إعداد وت ▪

 م 2018  -م2016  لمشروع إعداد أدلة اإلجراءات الحكومية  يةفاإلشراعضو اللجنة  ▪

 األمانة العامة لمجلس الوزراء.

 م 2019 –م  2013    دارةأمين عام مجلس إدارة الجمعية السعودية لإل ▪

 اآلن  –م  2014   الرياض التعاونية لإلسكان بأمين عام مجلس إدارة الجمعية  ▪

 م 2014   عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر القيادات اإلدارية الحكومية ▪

 م 2015 الحكومي  عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر ثقافة خدمة العمالء في القطاع ▪

 م 1998 –م  1996       مساعد مدير إدارة برامج تدريبية ▪

 م 1999 –م  1998     مدير إدارة اإلعداد والمتابعة بمركز البحوث اإلدارية ▪

 م 2000 –م  1999       باحث بمركز البحوث  ▪
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 م 2014 –م  2000      عضو عدد من دراسات الجودة ▪

 م 2006 –م  2005       عضو لجنة البحوث  ▪

 م 2007 –م  2006     عضو هيئة تحرير دورية اإلدارة العامة ▪

 م 2014 –م  2007     عضو اللجنة الدائمة للجودة بالمعهد  ▪

  م 2017 –م  2008     لومات دائمة لتقنية المععضو اللجنة ال ▪

 م 2016 –م  2011 للتعامالت اإللكترونية   عضو فريق إعداد الخطة االستراتيجية للتحول ▪

  اآلن. –م  2007 المشاركة في إعداد ومراجعة عدد من الخطط االستراتيجية لعدد من  ▪

 الجهات في القطاعين العام والخاص.

 م 2017 –م  1999    عضو ومنسق علمي لعدد من الندوات العلمية  ▪

  م 2017 –م  2008      دريب تقنيات التمدير مركز  ▪

 م 2018 –م  2017   والتدريب عن بعد  مدير عام اإلدارة العامة للتقنيات  ▪

 اآلن   -م 2008  لية  راكز التدريب األهإداري لعدد من معاهد وميب مستشار تدر ▪

 م 2012   -م 2007    في أكاديمية الفيصل العالمية  مستشار تدريب  ▪

 م 2013 –م  2010  )وزارة التعليم( مكاتب القيادات اإلدارية مستشار مشروع ميكنة  ▪

 م 2012 -2011    هللا لتطوير مشروع الملك عبد  مستشار غير متفرغ ▪

 (. ميةالتعليم )مشروع المراكز العل

 م 2016 –م  2012    الملك عبدهللا لتطوير  متفرغ مشروع مستشار غير  ▪

 التعليم )مشروع إنشاء مركز التطوير المهني والتربوي(. 

 م 2016 –م  2014   غير متفرغ لوزارة الخدمة المدنية )مشروع  مستشار  ▪

 ر ومناهج التدريب في الخدمة المدنية(ر أطتطوي

 اآلن   -م 2016  واالستشارات العالمية للتدريب مستشار غير متفرغ لمركز الخبرة  ▪

  م 2016 –م  2010    عضو هيئة تحرير مجلتي تعليم تقنية المعلومات   ▪

 )البحث واإلبداع(. USA.كاليفورنيا، 

 Information Science + IT Education Conference 2013مراجع ومحكم لمؤتمر  ▪

June 30 – 6 July, Porto, Portugal 

ت ذات والتعليم خاصة بالتهيئة لسوق العمل في موضوعاة لوزارة التربية  إعداد مناهج علمي  المشاركة في ▪

 . م(2008العالقة باإلدارة المكتبية، )

 م. 2019-م 2013 أمين عام مجلس إدارة الجمعية السعودية لإلدارة ▪

 

 

 الخبرات االستشارية: 

  في القطاعين العام والخاص. د من األجهزةاإلدارية لعد التنظيمية وإنجاز عدد من االستشارات  ▪

 ات في القطاعين العام والخاص.يجية لعدد من الجهيم الخطط االسترات المشاركة في إعداد ومراجعة وتقي  ▪

 م. 2019المشاركة في دراسة مستقبل الوظائف، منتدى الرياض االقتصادي،   ▪

 م. 2017مملكة العربية السعودية، المشاركة في دراسة تشخيص واقع العمل التعاوني اإلسكاني في ال ▪

 . م 2012االقتصادي،  فدة، منتدى الرياض المشاركة في دراسة هيكل سوق العمالة الوا ▪

 م. 2019المشاركة في دراسة جدوى تأسيس شركة تشغيل وإدارة وصيانة المواقع والمباني التراثية،  ▪

 م.2014المشاركة في دراسة تقييم برنامج السياحة تثري،  ▪

عة األدلة التنظيمية واإلجرائية للتعليم العام، اإلشراف التربوي، رياض  المشاركة في إعداد ومراج ▪

  -هـ1433األطفال، التربية الخاصة، مشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم، برنامج مدارس، 

 هـ. 1436
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مراجعة   ▪ في  لإلدارة  المشاركة  التنظيمي  الدليل  ووتطوير  لألمن  والتعليم،  العامة  التربية  وزارة  السالمة، 

 هـ. 1433

 ـ. ه1439عمال التشغيل والصيانة الذاتية، معهد اإلدارة العامة، اإلجرائي، أل إعداد الدليل ▪

ل التشغيل والصيانة الذاتية الموجهة لألجهزة الحكومية، معهد اإلدارة العامة،  إلجرائي، ألعماإعداد الدليل ا ▪

 هـ. 1440

فريق ▪ الخدمة إعداد    رئيس  وزارة  الحكومية،  األجهزة  في  المادية  العمل  لبيئة  اإلرشادي  الدليل 

 م. 2016المدنية، 

ة الشئون االجتماعية، تقييم أدلة االتصاالت والخدمات اإلدارية، مشروع الصندوق الخيري الوطني، وزار ▪

 هـ. 1431

 هـ.1437المشاركة في مشروع برنامج "اكتشاف القيادات" الخاص بوزارة العمل والتنمية االجتماعية،  ▪

،  االجتماعية شرية والتنمية  "، وزارة الموارد البتقييم برنامج التدريب على رأس العمل "تمهيررئيس فريق   ▪

 هـ 1441

المشاركة في مشروع برنامج "اكتشاف القيادات اإلدارية"، الخاص بوزارة العمل والتنمية  ▪

 هـ 1437االجتماعية، 

مشروع   ▪ في  الوإنشاء  المشاركة  ومعادلة    طنيالمركز  التعليم، الشهادات و  مؤهالت لالتوثيق  وزارة   ،

 هـ. 1442

 وظائف المستقبلدراسة عدد من دراسات منتدى الرياض االقتصادي )مي لالفريق العلالمشاركة في  ▪

 .(م 2012 العمالة الوافدةسوق  ةهيكلدراسة ، 2019

 
 

 

 

 البحوث والدراسات العلمية:

م  راهي بمعهد اإلدارة العامة، د. إبرامج اإلدارة المكتبية اإلعدادية  أهم العوامل المؤثرة في اختيار الدارس لب ▪

 هـ. 1415 شوال  4، ع34دارة العامة، دورية اإلدارة العامة، مجن الشهري، معهد اإلالبداح، أ. عجال

السكرتارية ▪ في    معوقات  با  األجهزةالفعالة  السعودية:الحكومية  العربية  د. هالل    لمملكة  ميدانية،  دراسة 

 ـ ه1416معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث،  . عجالن الشهري،د العسكر، 

 الرحمن البراك، بالمملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية، د. عبد   جهزة القطاع العامجمود الوظيفي في أال ▪

 هـ 1417  2، 9، مجلة جامعة الملك سعود )العلوم اإلدارية( . عجالن الشهريد 

ميد   استخدامترشيد   ▪ "دراسة  السعودية  العربية  بالمملكة  الحكومية  األجهزة  في  ومنتجاته  أ. انية الورق   "

مركز البحوث،   . عجالن الشهري، معهد اإلدارة العامة،طالب، أ. علي يحي الغامدي، د   بنر  إبراهيم عم

 هـ 1419

مركز  ▪ العامة،  اإلدارة  معهد  الحكومية،  األجهزة  في  المعاونة  اإلدارة  والوظائف  الحديثة  المكتبية  التقنيات 

 هـ 1420البحوث، 

تي تتبعها األجهزة الحكومية  ساليب الداخلية الاسة استطالعية لأل: درتطوير المديرين في األجهزة الحكومية ▪

 هـ. 1420يع اآلخر رب  2، ع 39اإلدارة العامة، دورية اإلدارة العامة، مجلتطوير المديرين، معهد 

معهد اإلدارة  اإلدارة العامة،  مجلةالقيادة اإلستراتيجية والتعلم التنظيمي، مقالة علمية مترجمة،  ▪

 396-357، م2005هـ، مايو 1426ربيع اآلخر  2، العدد 45ج مالعامة، 

ا ▪ تالبرامج  مؤتمر  لمكتبية  إلى  مقدمة  ورقة عمل  العامة،  اإلدارة  معهد  التعليم    هات االتجا جربة  في  الحديثة 

 . م1997، 26-23رية مصر العربية، نوفمبر التجاري المنعقد بالقاهرة، جمهو
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التدريب،   ▪ الحديثة في  العالمية  المعيوف.  د التوجهات  بن معاذ  القحطاني.  د ،  صالح  د مشبب بن عائض   ،  .

الشهري، العالمي  عجالن  التوجهات  ندوة  إلى  مقدمة  عمل  الورقة  التدريب  ة  في  على  حديثة  وانعكاساتها 

اإل ا معاهد  في  المستقبلية  التدريب  وبرامج  التعاون ستراتيجيات  مجلس  بدول  اإلدارية  والتنمية  العامة  دارة 

أبريل   3هـ الموافق  1428ربيع الثاني    15دول الخليج العربي، المنعقدة بمعهد اإلدارة العامة، الرياض،  ل

 م. 2007

  مجلة نية: عشر دروس مستفادة لمديري القطاع العام، مقالة علمية مترجمة،  داخل الشبكات التعاو ▪

العامة،   العامة،  اإلدارة  اإلدارة  ال47مج  معهد  أكتوبر  1428شوال    4عدد  ،  -619م،  2007هـ، 

646 . 

التهيئة لسوق   ▪ الثانوية ضمن مشروع  التربية والتعليم )مقرر دراسي للمرحلة  التنفيذية، وزارة  السكرتارية 

 م. 2008ض، العمل(، الريا

اإلدارة  مجلةلماذا تتجاهل اإلدارة العامة التعليم العام؟ وهل لذلك أهمية؟ مقالة علمية مترجمة،  ▪

 . 691-651م، 2008هـ، أكتوبر 1429شوال  4عدد ، ال48مج معهد اإلدارة العامة، العامة، 

، يونيو 3، العدد  50برامج التعلم والتدريب اإللكتروني: نموذج مقترح، دورية اإلدارة العامة، مج    إطالق ▪

355-421 . 

 .647هـ، 1432اض: معهد اإلدارة العامة، التربوية والتخطيط للتقنية، كتاب مترجم، الري القيادة ▪

كتاب نقدي،  عرض إدارة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي: إستراتيجيات التطوير ومناهج التحسين،   ▪

 . 180-157 م،2010 ، ديسمبر1، العدد 51دورية اإلدارة العامة، مج 

التدرالعوامل المؤثرأهم   ▪ لتدريب األهلية بمنطقة  في معاهد ومراكز ايب على استخدام الحاسب اآللي  ة في 

هـ،  1433(، جمادى األولى  38(، السنة )145مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد )الرياض،  

 . 121-57م، 2012أبريل 

، ديسمبر 1، العدد  52ج  العامة، م  القيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين، كتاب نقدي، دورية اإلدارة ▪

 . 131-106 م،2011

تثري"، ورسم  ▪ "السياحة  المحلية  المجتمعات  تهيئة  لبرنامج  السابقة  المراحل  ا  تقييم  لتنفيذ  اآلليات  لمستقبلية 

 هـ.1433اإلبداع اإلداري، الهيئة العامة للسياحة واآلثار، مركز آفاق الجودة والبرنامج، 

  السبيعي مركز النافع للتدريب واالستشارات، جمعية  تحديد االحتياجات التدريبية لجمعية السبيعي الخيرية،   ▪

 هـ.1429الخيرية، 

ال ▪ االحتياجات  تحديد  ألمانة  تدريب دراسة  واية  للتدريب  المعرفية  نما  مركز  المنورة،  لبحوث  المدينة 

 هـ.1432واالستشارات، أمانة المدينة المنورة، 

دريب والبحوث مركز نما المعرفية للتدراسة تطوير مجلس الجمعيات التعاونية، وزارة الشئون االجتماعية،  ▪

 هـ. 1433الجمعيات التعاونية، واالستشارات، مجلس 

هيك ▪ العمل  دراسة  الوافدةسوق  استثمارها   الة  الممكن  ا  الثغرات  وإحالللترشيد  المواطنةال  ستقدام  ،  عمالة 

 هـ.1432مركز نما المعرفية للتدريب والبحوث واالستشارات، صندوق الموارد البشرية،  

اللقاءات الوط  ▪ تتبعية لتوصيات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنية عن  نية  المشاركة في إعداد دراسة 

 م. 2014م/ 2013الفكري  للحوار

لم بجامعة الخرج، دراسة ضمن الدراسات التمهيدية للخطة االستراتيجية للجامعة،  بيئة التعليم والتعدراسة   ▪

 هـ. 1431جامعة الخرج، 

▪ Employing Active Learning and the Flipped Classroom Model in 

Developing Countries: Opportunities and Challenges ، Handbook of 

Research on Active Learning and the Flipped Classroom Model in the 

Digital Age, ( Chapter Fourteen), IGI Global Publishing, USA, 2015. 

 

https://www.igi-global.com/book/handbook-research-active-learning-flipped/137137
https://www.igi-global.com/book/handbook-research-active-learning-flipped/137137
https://www.igi-global.com/book/handbook-research-active-learning-flipped/137137
https://www.igi-global.com/book/handbook-research-active-learning-flipped/137137
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اإلدارة   ▪ دورية  نقدي،  كتاب  عرض  العالمية:  التحديات  ظل  في  العربي  الوكن  في  العالي  التعليم  مستقبل 

 . 399-375ص -ص م، 2014ير هـ/فبرا 1435، ربيع اآلخر 2، العدد 54العامة مج 

مقالة علمية مترجمة،  تصميم نظم للتعلم اإللكتروني ذات وعي اجتماعي من خالل إدارة المعرفة،  ▪

،  م2013 أغسطس، هـ1434شوال  4، العدد 53مج معهد اإلدارة العامة، اإلدارة العامة،  مجلة

1077-1123 . 

التعلم والتدريب اإللكتروني في  اجهها  التحديات التي تو ▪ القيادات اإلدارية الحكومية في توظيف نظم إدارة 

في   الحكومية  اإلدارية  القيادات  مؤتمر  التقنية،  قبول  نموذج  باستخدام  نوعية  دراسة  الحكومية:  األجهزة 

السعودية العربية  "الواقع  المملكة  الموافق  1436صفر    12-10والتطلعات"،  ،  م.  2014بر  ديسم  4-2هـ 

 الرياض: معهد اإلدارة العامة.

▪ Employing Active Learning and the Flipped Classroom Model in 

Developing Countries: Opportunities and Challenges, Flipped Instruction: 

Breakthroughs in Research and Practice (chapter Five), IGI Global 

Publishing, USA, 2017. 

▪ Employing Emerging Technologies in Educational Settings: Issues and 

Challenges, Information and Technology Literacy: Concepts, 

Methodologies, Tools, and Applications, (Chapter Thirty-Three), IGI 

Global Publishing, USA 2018. 

جامعة   ▪ التربوية،  المجلة  التأثير،  وآفاق  النوعي  للتغير  لالستجابة  عملي  منهج  والتدريب:  التعليم  تقنيات 

 م 2014(، ديسمبر 29، مج)2(، ج13الكويت، العدد )

في   ▪ العاملين  الكتاتجاهات  االمهن  التدريبية في مجال  االحتياجات  تحديد  الحديثة:  ابية نحو  المكتبية  لتقنيات 

هـ، 1437(، جمادى الثانية  144المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض أنموذجاً، اإلداري، العدد )

 . 127-73م،  2016مارس 

اإللكتروني ▪ القيادة  كتاب  في  السابع،  الفصل  اإللكترونية،  الحكومية القيادة  الرياض:  ة  والتحديات،  الواقع   :

 . 239-209، ـه1436مة، معهد اإلدارة العا

 هـ. 1437دليل البيئة المادية للعمل في األجهزة الحكومية، وزارة الخدمة المدنية، ▪

في   ▪ اإلسكان  ندوة  اإلسكانية،  الحلول  لتوفير  واقتصادي  اجتماعي  كمكون  لإلسكان:  التعاونية  الجمعيات 

 هـ1437جمادى الثانية،  21لعامة، يات والحلول، الرياض، معهد اإلدارة ادية: التحد المملكة العربية السعو

اض: معهد اإلدارة  كتاب مترجم، الري الحديثة،  التنمية اإللكتروني: ترسيخ استراتيجيات  التحول ▪

 . 663هـ، 1437العامة، 

اإلداري، معهد    ، مجلة) كتاب  عرض  (المنظمة، لتحسين السلوك علم تدخالت  المنظمات: تطوير ▪

عمان، سلطنة  العامة،  )  اإلدارة  )147العدد  السنة  الثاني  38(،  األول/ربيع  ربيع   ،)

 . 131-117م،  2016هـ/ديسمبر  1438

استراتيجيات  التحول ▪ ترسيخ  العربية   استراتيجية، رؤى مراجعة، الحديثة، التنمية اإللكتروني:  اإلمارات 

 . 159-158م، 2017(، يناير 13المتحدة، العدد )

العربية  استراتيجية، رؤى الفكر، اد اقتص في واالبتكار القيادة :والعشرين  الواحد القرن إدارة ▪ اإلمارات 

 . 163-162م، 2017(، يناير 13حدة، العدد )المت

 :للتعليم المدمج الدولي المؤتمر والتحديات، الفرص  :التدريب  بيئات  في المدمج التعلم استراتيجيات  تطبيق ▪

 هـ، 1439األول ع بير 5 - 3 اإللكترونية، السعودية الجامعة  :الرياض  المعرفة، اقتصاد  إلى الطريق

 .م 2017 نوفمبر 23 - 21 الموافق

القيادة اإللكترونية: منهج عملي مقترح، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، العدد التاسع، المجلد   ▪

 . 67-39م، 2018الثاني، يونيو 

https://www.igi-global.com/book/flipped-instruction-breakthroughs-research-practice/165958
https://www.igi-global.com/book/flipped-instruction-breakthroughs-research-practice/165958
https://www.igi-global.com/book/information-technology-literacy/180913
https://www.igi-global.com/book/information-technology-literacy/180913
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اإللكترونية،    دمج ▪ القيادة  نظرية  في  واالتصاالت  المعلومات  تقنيات  تبني  علمية  قضايا  مقالة 

العامة،    مجلةمترجمة،   العامة،  اإلدارة  اإلدارة  العدد  58مج  معهد    يونيه ،  هـ1439شوال    4، 

 . 916-887، م2018

في  ▪ التدريب  مسؤولي  نظر  وجهة  من  المدمج  اإللكتروني  التدريب  تطبيق  في  المؤثرة  العوامل 

ا جامعة  األجهزة  للتربية،  العليا  الدراسات  كلية  التربوية،  العلوم  مجلة  ميدانية.  دراسة  لحكومية: 

 480-437، 2019 (1، العدد ) 27القاهرة، المجلد 

▪ Training on the Use of Information and Communication Technologies: A 

Field Study on the Attitudes of Administrative Leaders in the Government 

Agencies in the Kingdom of Saudi Arabia, International Journal of 

Research in IT, Management and Engineering, India, 2019, 9, (4), 1-13, 

2019. 

▪ Attitudes of Preparatory Programs Students at the Institute of Public 

Administration towards the Learning Management System (Blackboard), 

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 

London, Issue 102, November, 2019, 1-17. 

▪ ( المنظمات،  لتطوير  )اإل(،  كتاب  عرض االستشارات كمدخل  العدد  الثاني(،  159داري،  ،  هـ1441  ربيع 

 .162-145، 2019 ديسمبر

األزمنة ▪ لتغير  تبعاً  النماذج  تغيير  الرقمية:  مترجم،  القيادة  كتاب  الريا،  العامة،  اإلدارة  )تحت ض:  معهد 

 . م(2021النشر، 
 

 المهنية: العلمية و عضوية الجمعيات 

 ( م 2019  –م 2013، الجمعية السعودية لإلدارة، جامعة الملك سعود )أمين عام مجلس إدارة الجمعية ▪

 هـ. 1434(، الرياض مجلس اإلدارة أمين ،عضو ومؤسس)بمنطقة الرياض عاونية لإلسكان  الت الجمعية ▪

 هـ. 1440الجمعية التعاونية للمخاطر وإدارة األزمات )عضو ومؤسس(، الرياض  ▪

   هـ1442ياض  الجمعية التعاونية لتطوير التدريب واالستشارات )عضو ومؤسس(، الر ▪
 

 الجوائز:

 ، الواليات المتحدة األمريكية.IELA ) ، )م2010م اإللكتروني للعام لتعلالجمعية الدولية لجائزة  ▪


