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السيرة الذاتية
الميالد 1948/9/15 :
الحالة االجتماعية  :متزوج – وله ولدان وابنتان
المؤهل العلمي  :بكالورٌوس اقتصاد وعلوم سٌاسٌة  /جامعة الكوٌت
عام التخرج  ) 1971 ( :ضمن أول دفعة اقتصاد وعلوم سٌاسٌة  /جامعة الكوٌت
الخبرات العملية :
 الوظٌفة الحالٌة  /الرئٌس التنفٌذي ( لشركة ستة على ستة للخدمات اإلعالمٌة ) –
شركة خاصة عائلٌة .
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 التحق منذ التخرج من الجامعة عام  1971فً مؤسسة الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة و
تدرج فً وظائفها حتى تقاعده منها عام  1998بوظٌفة ( نائب المدٌر العام ) وهو
المسئول الثالث ضمن اإلدار العلٌا فً المؤسسة .
 ترأس اللجنة المالٌة ولجنة التخطٌط فً االتحاد العربً للنقل الجوي 1985 /1978
 الرئٌس التنفٌذي لشركة أناب لخدمات اإلنترنت ( شركة خاصة ) 1998/2222
 أمٌن عام اتحاد المصارف الكوٌتٌة  /مصارف الكوٌت 2222/2228
 دورات فً اللغة اإلنجلٌزٌة  -المملكة المتحد من أكتوبر  1971حتى سبتمبر 1972
 دورات فً علوم الطٌران التجاري الخطوط الجوٌة البرٌطانٌة – لندن من أكتوبر
 1972حتى مارس 1973
 دور فً اقتصادٌات الطٌران  -جامعة أكسفورد – المملكة المتحد من إبرٌل إلى
أغسطس 1973
 دورات فً المهارات اإلدارٌة والقٌادٌة فً الكوٌت وخارجها على فترات متفرقة
 دورات فً تحلٌل البرامج والتخطٌط جامعة الكوٌت  /المعهد العربً للتخطٌط عام
1978
 دور فً المهارات القٌادٌة المتقدمة  -معهد مٌرك للتدرٌب اإلداري – لندن عام
1992
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عضوية مجالس إدارة الجهات التالية :
 الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة ( 1977حتى  1981ثم عام  2223حتى عام . )2225
 شركة الفنادق الوطنٌة  /فندق الدبلومات ( فً البحرٌن ) من  1982حتى 1992
 شركة الفنادق الكوٌتٌة من  1988حتى . 1996
 شركة سفٌر الدولٌة من  1988حتى 1996
 شركة أبو نواس للتسٌٌر السٌاحً (تونس) من  1988حتى 1996
 شركة صفا للتجهٌزات الغذائٌة من  1994حتى 1996
 الشركة الكوٌتٌة للكٌبل التلفزٌونً من  2222حتى 2226
 شركة عربً القابضة من  2226حتى اآلن
 شركة التعمٌر لالستثمار العقاري من  2222حتى 2212
 الشركة الكوٌتٌة لخدمات الطٌران (كاسكو) من  1982حتى 1993
 شركة تموٌل شراء واستئجار الطائرات (آالفكو) من  1993حتى 1997
 الصندوق الوقفً للتنمٌة الصحٌة من  1994حتى 1997

المشاركات في منظمات المجتمع المدني- :
 أول نائبببببب رئبببببٌس لالتحببببباد البببببوطنً لطلببببببة الكوٌبببببت  /فبببببر جامعبببببة الكوٌبببببت( . )1971-1968
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 عضو المؤتمر الثالث لالتحاد الوطنً لطلبة الكوٌت ( ) 1968 عضو مجلس إدار جمعٌة الخرٌجٌن الكوٌتٌة 1984/ 1973 عضو جمعٌة الصحفٌٌن الكوٌتٌة عضو الجمعٌة االقتصادٌة الكوٌتٌة عضو الجمعٌة الكوٌتٌة لحقوق اإلنسان عضو جمعٌة اإلعالم الكوٌتٌة -عضو مجلس إدار الجمعٌة الكوٌتٌة لإلٌخاء الوطنً .

األنشطة األهلية :
 -أمٌن سر مجلس األمناء والمدٌر التنفٌذي للمشرو

اإلنسانً ( رحلة األمل )

والخاص بذوي اإلعاقات الذهنٌة .
 عضو الحملة الوطنٌة " متطوعون من أجل الكوٌت " لمناصر دخول المرأللبرلمان فً انتخابات . 2009
 عضو الحملة الوطنٌة لمواجهة استنزاف وتبدٌد ثرو البالد وترشٌد استخدامها(مجموعة  ) 26عام . 2229
 -عضو مجموعة مبادر اإلصالح والتوافق الوطنً . 2213
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المهمات التنظيمية :
 عضو اللجنة المنظمة العلٌا واللجنة اإلعالمٌة للمنتدى االقتصادي اإلسالمً الدولًالرابع وذلك فً الفتر بٌن التاسع والعشرون من إبرٌل واألول من ماٌو 2228
تحت شعار (الدول اإلسالمٌة شركاء فً التنمٌة الدولٌة).
 عضو اللجنة العلٌا المكلفة باإلعداد للقمة العربٌة االقتصادٌة والتنموٌة واالجتماعٌةالمنعقد فً الفتر من ٌ 22-19ناٌر  2229م،وعضو اللجنة اإلعالمٌة المتفرعة
عنها .

الخبرات اإلعالمية :
-

حاصل على جائز اإلبدا اإلعالمً – الملتقى اإلعالمً العربً  ، 2213مع عدد من
الشخصٌات الثقافٌة واإلعالمٌة المحلٌة والعربٌة .

-

حاصل على الجائز التقدٌرٌة فً احتفالٌة الكوٌت بالٌوبٌل الذهبً لإلعالم الكوٌتً عام
. 2223

-

حاصل على الجائز الفضٌة لمهرجان القاهر الثامن لإلذاعة والتلفزٌون عن البرامج
الحوارٌة .2222
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-

اختٌر كأفضل مقدم برنامج سٌاسً تلفزٌونً ٌبث على قنا كوٌتٌة ضمن استبٌان جرٌد
القبس ألهم أحداث  ،2226كذلك ضمن نفس االستبٌان كما تم اختٌار برنامجه ()6/6
كأفضل برنامج سٌاسً تلفزٌونً على قنا كوٌتٌة .

-

شارك فً العدٌد من األنشطة والمؤتمرات والندوات اإلعالمٌة والثقافٌة داخل الكوٌت
وخارجها.

-

اعد وصمم عدد من الحمالت اإلعالمٌة الوطنٌة .

-

أعد وأدار برامج حوارٌة شهٌر منذ  1973حتى اآلن :
 ( قضاٌا وردود  -ستة على ستة – ضٌفً والجانب األخر  -زٌار شخصٌة )
بتلفزيون الكويت .
 ( كشكول – ذاكر الوطن ) بتلفزيون الوطن .
 ( بدون رقٌب  -مقابلة شخصٌة ) بمحطة أوربت .
 ( المنتدى ) بقناة العربية .
 ( رسائل ) بقناة سكوب .
 (ستة على ستة ) بقناة البوادي .

-

كتب مقاالت صحفٌة داخل وخارج الكوٌت .

-

رأس تحرٌر المجلة االقتصادٌة ( المصارف )
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الثالثاء 5102/6/52
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