أ .إسماعيل إبراهيم سجيني
البيانات الشخصية:
 تاريخ ومحل الميالد2491/5/12 :م  -مكة المكرمة .
 الحالة االجتماعية  :متزوج  -وله ثالثة أبناء .

 الوظيفة الحالية  :رئيس مركز السجيني لالستشارات االقتصادية اإلدارية .
 اللغات األجنبية  :اإلنجليزية إجادة تامة.

 العنوان  :ص.ب  21211جدة 12919
 تليفون مكتب

4114192 - 4110149 :

المؤهالت العلمية :


ماجستير في التنمية االقتصادية 2419 -م ،وكالة التخطيط االقتصادي  -اليابان.



ماجستتتير تخطتتيط العتتو ال املتتة 2412م -الم هتتد التتدولى للعتتو البش ترية  -الواليتتات المت تتدة



دبلتتوم لتتالي ف تي االتصتتاالت الوفيةيتتة البينيتتة2412 -م-جام تتة ميتشتتجان -الواليتتات المت تتدة



بكالوريوس الرياضيات 2444م -الواليات المت دة األمريكية .



دبلتتوم لتتالي فتي إدارة المتوارد باستتتخدام التعنيتتة المصتتا بة لل استتب ا لتي 2412 -م  -جام تتة

األمريكية.
األمريكية.

هارفرد  -الواليات المت دة.

الخبرات العملية :


رئيس مركز السجيني لالستشارات االقتصادية واإلدارية منذ لام  2411تى ا ن.



المدير ال ام لضو مجلتس اإلدارة للشتركة الست ودية لختدمات الستيارات والم تدات (ساستكو) متن



التتتدرج فتي لتتدة وفتتائز بتتو ازرة التخطتتيط تتتى وكيتتم التتو ازرة المستتالد للمتاب تتة والم لومتتات متتن

لام  18إلى2411م .

لام 44م إلى لام 2418م.



المشاركة فتي تعتدير عوالتداد وبلتورة ا تياجتات خطتط التنميتة األولتى والثانيتة والثالثتة للمملكتة متن
موارد مادية وبشرية ،والمشاركة فتي تعتدير االتجاهتات االقتصتادية المتوق تة ختالم ستنوات خطتة
التنميتتة األولتتى والثانيتتة والثالثتتة ،هتتذا باإلضتتافة إلتتى المشتتاركة ف تي إلتتداد الد ارستتات االقتصتتادية
المختلةة لت ديد م دم النمو االقتصادي المتوقع خالم السنوات المختلةة لكم من خطتط التنميتة
الثالث األولى للمملكة ،واإللداد واإلشراز للى تنةيذ خطة التنمية ومتاب تها وتعويمها.



المشاركة في إلتداد واإلشتراز للتى الد ارستات االقتصتادية واإلداريتة التتي يعتوم المركتز بدلتدادها
التي تربو إلى ما يعرب من  800دراسة اقتصادية عوادارية.

عضوية اللجان والجمعيات والمجالس :


رئيس لجنة المكاتب االستشارية بالغرفة التجارية الصنالية بجدة لدة دورات ،ولضو باللجنتة
اليا.

 لضو مجلس مديرين بشركتي سيسكو وتصدير.
 لضو جم ية االقتصاد الس ودية.
 لضو جم ية البر بجدة.

 لضو مجلس االستثمار  -منطعة المدينة المنورة (سابعا)
 لضو لجنة السيا ة الوطنية (سابعا)

 لضو اللجنة الصنالية بغرفة جدة (سابعا)

 لضو هيئة المستشارين بالهيئة ال ليا للسيا ة(سابعا)

المؤتمرات والندوات :
 تمثيتتم الجم يتتة فتي الملتعتتى الثالتتث لمنفمتتات المجتمتتع المتتدني ودورهتتا فتي التنميتتة التتذي لعتتد
في الدو ة خالم الةترة من  19-11مايو 1004م.
 ضور ب ض الة اليات والندوات التي ينفمها فرع الجم ية بمنطعة مكة المكرمة.
 االشتراك باألوراق والب وث والدراسات في مؤتمرات اقتصادية عوادارية لديدة.
 المشاركة والمساهمة في الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية المت لعة بالتنمية االقتصادية.
 المساهمة بالكتابة في الص ز الم لية واإلقليمية في مجاالت االقتصاد واإلدارة.
 المشاركة في البرامج التليةزيونية ذات الموضولات االقتصادية وال عوقية.

البحوث والدراسات:
 إل ت تتداد م ت تتذكرة ل ت تتن قض ت تتية المن ت تتع م ت تتن الس ت تتةر وتع ت تتديمها للجم ي ت تتة لد ارس ت تتتها ومناقش ت تتتها فت ت تي
االجتمالات الدورية للجم ية وتعديم اقت ار ات وم تبنى الجم ية لهذه العضية.

المجال البحثي:
ب وث ودراسات في المجالت ال عوقية واالقتصادية واإلدارية.

