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خالد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

@khalid_alrajhi

• متزوج وله خم�سة �أبناء.
• حا�صل على درجة دكتوراه يف تخ�ص�ص «�إدارة الأعمال /التجارة العاملية» من كلية العلوم
الإدارية بجامعة «قال�سقو» – بريطانيا  2008م .
• حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف العلوم الإدارية من معهد «هالت» العاملي للعلوم التجارية
العاملية – كلية بو�ستون الواليات املتحدة الأمريكية 1989م .
• ح�صل على �شهادة البكالوريو�س يف علوم الإدارة ال�صناعية من جامعة البرتول واملعادن –
اململكة العربية ال�سعودية  1986م.

عندك حلول

الخبرات العملية:
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة الراجحي القاب�ضة � -إبريل 2010/حتى الآن.
• ا�ستاذ م�ساعد يف جامعة اليمامة فرع الريا�ض (دوام جزئي) .
• الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سليمان العبدالعزيز الراجحي و�أوالده (دواجن الوطنية) من
يناير 1991/م حتى �إبريل  2010/م.
• نائب املدير العام للت�سويق واملبيعات ل�شركة �سليمان العبدالعزيز الراجحي و�أوالده
(دواجن الوطنية) من �أكتوبر1989/م حتى يناير1991/م .
عضويات اللجان:
• ع�ضو جمل�س �إدارة الربيد ال�سعودي (قطاع حكومي).
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت اليمامة (�سابق ًا) .
• ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري ملعايل وزير العمل (�سابق ًا) .
• ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية التعاونية ملنتجي الدواجن حتى عام  2010م .
• رئي�س اللجنة الوطنية الزراعية مبجل�س الغرف ال�سعودية (�سابق ًا) .
• رئي�س جلنة التطوير  -اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�ض «�إن�سان» حتى عام
 2012م.
• ع�ضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض (�سابق ًا) .
• ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني «نقاء» حتى عام 2012م.
• ع�ضو جلنة التحكيم يف م�شروع مبادر  -التابع للغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض .
• رئي�س جلنة الأوقاف (�سابق ًا)  -الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض .
• ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري بكلية االقت�صاد والإدارة بجامعة الق�صيم .
• ع�ضو جمل�س �إدارة معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية .
خبرات أكاديمية :
• ا�ستاذ م�ساعد يف جامعة اليمامة وحما�ضر بتخ�ص�ص �إدارة الأعمال والت�سويق .
• ع�ضو اللجنه الت�أ�سي�سيه وامل�شرف العام على جامعة �سليمان الراجحى حتى مت بد�أ الدرا�سة
بها .
• ع�ضو فى جمل�س كلية ادارة الأعمال يف جامعة اليمامة .
• امل�شاركه فى حلقة النقا�ش فى ندوة الت�سويق (القيم القائدة للت�سويق -الت�سويق احلقبة
الثالثة) بتاريخ  2010 -10-12م مع الربوف�سور فيليب كاتلر املنعقدة يف فندق الفي�صلية
بالريا�ض .
المؤتمرات والدورات:
• �إلقاء جمموعة من املحا�ضرات.
• ح�ضور عدة حما�ضرات وم�ؤمترات عاملية عقدت يف دول خمتلفة .
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عندك حلول
خالد سليمان الراجحي
حقوق الن�شر والتوزيع حمفوظة

التنفيذ الفني والإخراج
وجوه للإعالم والن�شر

للتوا�صل:

info@wojoooh.com

ح /خالد بن سليامن الراجحي 1435هـ.
فهرسة مكتبة امللك خالد الوطنية أثناء النرش
الراجحي  ،خالد سليامن
عندك حلول / .خالد سليامن الراجحي،
 24ص؛  .سم
الرياض1435 ،هـ.
ردمك978-603-01-4405-1 :
 -1النجاح  -2الفشل أ .العنوان.
1435/2232
ديوي 158.1
رقم اإليداع1435 /2232 :
ردمك978-603-01-4405-1 :

تمهيد ...
دعيت �إىل تظاهرة �شبابية بعنوان (كمل–
فالف�شل خطوة للنجاح) واق�ت�رح املنظمون
وهم جمموعة من الفتيات ب�أن �أقدم حما�ضرة
خمت�صرة بعنوان "عندك حلول " ،فوافقت
مبا�شرة حيث �أن عنوان التظاهرة ،وكذلك
ع��ن��وان امل �ح��ا� �ض��رة امل �ق�ترح��ة م �غ��ري ج��د ًا
للم�شاركة؛ ففعلت !!.
ومل �أن��دم �إط�لاق� ًا فقد ا�ستمتعت باحل�ضور،
وتعلمت منهم ماذا ميكن �أن يفعل ال�شباب عند
احل�صول على الفر�صة !! .
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ما هو الفرق بين الناجح والفاشل؟
�سبق و�أن ناق�شت هذا ال�س�ؤال يف حما�ضرة �سابقة ،وهو �س�ؤال يهمني كثري ًا� ،سنتحدث
عن مرحلة الف�شل وما بعد الف�شل ،ولكن قبل ذلك �س�أحتدث عن ما قبل الف�شل ،من
خالل ال�س�ؤال التايل :
ما هو الفرق بين الناجح والفاشل؟
وحتى نعرف الفرق بينهما نحن بحاجة لتعريف الناجح والفا�شل ،وتعريفي للناجح هو :
�أن الناجح لديه قدرة على حتويل الأفكار �إىل فر�ص .
والـفـا�شل لديه قدرة على حتويل الأفكار �إىل فر�ص.
يالحظ من التعريف ب�أنهما مت�شابهان فالناجح والفا�شل هما نف�س ال�شخ�ص بنف�س
القدرات والإمكانيات ،لكن هناك فرق ب�سيط جد ًا بينهما وهو :
أن الفاشل يركز ذهنه على العوائق:
عندما تتحدث مع الفا�شل وت�س�أله ملاذا مل حتقق م�شروعك ،فتجده يتحدث عن العوائق
دائم ًا( ،الأمانة ،وزارة العمل ،الوا�سطات ،العالقات) فيتحدث عن العوائق حتى ين�سى
الهدف الرئي�سي والذي يعمل عليه بالأ�سا�س� ،إن كرثة احلديث عن العوائق وامل�شاكل
يجعل منك ذهني ًا مط�أطئ الر�أ�س وتنظر للأ�سفل حيث امل�شاكل والعوائق ومع الوقت
تن�سى الهدف،
• بينما الناجح ير ِّكز تفكريه على الأهداف ،ال ين�سى العوائق بل يتعامل معها
ويعاجلها ،ولكن تفكريه مرك ٌز على �أهدافه وبالتايل ينجح بتوفيق اهلل ،قد يكون
الفرق ب�سيطاً ولكن نتائجه خمتلفة وكبرية جداً .
ال�شخ�ص الناجح ال ين�سى امل�شاكل بل يتعامل معها ور�أ�سه دائم ًا للأعلى لريى الهدف ولريكز
على الهدف ،فعندما تخربه بوجود م�شكلة ما ،يخربك ب�أنه يرى امل�شكلة ولكنه �سوف يعاجلها،

�إن هذا الفرق ب�سيط ولكنه فرق ا�سرتاتيجي� ،إما �أن يحقق لك النجاح �أو الف�شل .
بال �شك �أن النا�س خمتلفون ،ولديهم قدرات خمتلفة ولكن من املهم ان نتفق �أن الكل منا
لديه قدرات ،كل �شخ�ص لديه قدرات ت�ستخدمها �أو ال ت�ستخدمها هذا يعترب قرارك �أنت،
هناك بع�ض الدرا�سات التي تقول ب�أن ال�شخ�ص العادي ي�ستخدم فقط من ( %)10-6من
قدراته طوال حياته ،بالتايل هناك مايقارب الـ %90من القدرات ال ت�ستخدم.
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• نقطة مهمة للتوضيح وهي:
قد تختلف قدراتنا ..ولكن الثابت أننا :جميعنا لدينا قدرات.

األشخاص الفاشلون:
• الفا�شلون خمتلفون ولكن لديهم �صفات م�شرتكة ،هذه بع�ض منها :
� -1صور ٌة مـك َّررة � :إن الفا�شل يف الربازيل و�أمريكا وال�سعودية واليمن ،يف كل مكان هو نف�س
ال�شخ�ص ،ملاذا هو نف�س ال�شخ�ص؟
لأنه ال مييز نف�سه وال يقوم ب�إخراج قدراته و�إمكانياته ،فتجده �صورة مكررة وال يوجد فرق
بينه وبني ال�شخ�ص االخر ،فكيف ينجح ؟ البد �أن تتميز وتختلف و تخرج قدراتك لتنجح!!
فبالتايل �إن �أ�صبحت �صورة مكررة للآخرين �ستكون �صورة ولي�س �أ�صل.
�ِ -2س ْل ِبيون  :جتدهم يتحدثون عن امل�شاكل طوال الوقت ويتع ّذرون ب�أنواع الأعذار ودائم ًا
حديثهم ي�صب يف منطقة الأعذار ،من �أجل ذلك هم كثريو الأعذار واالعتذار ،وال يرون �إال
الأ�سود وحديثهم يبعث للي�أ�س والإحباط ،بر�أيهم لن ينجح �إال من لديه وا�سطه� ،أو هو من
عائلة غنية ،لذلك الينجحون .
 -3كثريي الأعذار واالعتذار :لديهم عذر لكل �سبب ،ومربر لكل ف�شل ومن �أمثلة ذلك :
• ملاذا مل تنجح يجيب بان املدر�س ال يحبه .
• ملاذا مل حتقق جناح يف عملك يجيب ب�أن املدير يكرهه ويحب �شخ�ص �آخر قريب له،
�إن هذه الأنواع من الأعذار هي من �صفات الفا�شلني حاول �أن تتجنبها ،فمن ال يعمل بجد
واجتهاد �سيجد عذر لكل �إهمال وتقاع�س وبالتايل يبقى كما هو .
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تحدثنا عن ما قبل الفشل...
ثـم الوقــوع فـي الفشل...

واآلن حديثنا عن  ..مابعد الفشل

كل منا قد وقع يف ف�شل ولكن ،كيف تبد�أ مرة �أخرى ؟
لنفرت�ض ب�أن لديك م�شروع ًا بد�أت فيه كتجربة وف�شلت ،فكيف �ستبد�أ مرة �أخرى ؟ وكيف
�ست�ستيقظ بعد ال�سقوط ؟
البد من �أن تتوافر لدينا خطة عمل � ،Business Planسبق و�أن �شرحتها مف�صلة يف
حما�ضرة "حتويل الفكرة �إىل فر�صة" كخطة علمية كاملة .
• �إذا مل تعمل خطة العمل  ...فاعملها :فالبد من عمل خطة عمل ،وامليزة التي متتلكها الآن
�أنك متتلك املعلومات الكاملة لو�ضع خطة العمل من خالل التجربة واخلربة التي ف�شلت
فيها يف م�شروعك �سابق ًا .
• و�إن كنت قد عملتها ...فعدلها :قد يكون هناك من عمل خطة العمل ومع ذلك ف�شل،
فيجب عليه هنا �أن يقوم بجمع معلومات التجربة ال�سابقة التي ف�شل فيها ويعيد �إفراغها
على خطة العمل لتعديلها وت�صبح خطة العمل جديدة ،لت�صبح �أكرث ن�ضج ًا و�أكرث دقة يف
املعلومات .
• �إن امليزة الن�سبية هي من الأ�شياء املهمة لأي عمل تقوم فيه� ،إذن هل لـديـك مـيـزة
ن�سـبـيـة ...ما هي امليزة الن�سبية ؟
هي �أ ي ميزة �أو مزايا يف م�شروعك �أو فكرتك تكون خمتلفة عن الآخرين ومن ال�صعب تقليدها
وهي �أي ميزة يف م�شروعك متيزك عن مناف�سيك وال ميكن ب�سهولة تقليدها من املناف�سني .
ولنتحدث عنها �أكرث نقول هي:

8

9

تحدثنا عن ما قبل الفشل...
ثـم الوقــوع فـي الفشل...

واآلن حديثنا عن  ..مابعد الفشل
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أنواع المزايا النسبية:
هناك �أنواع كثرية للميزة الن�سبية ،ولكني �س�أذكر ثالث منها م�شهورة :
أو ًال :مزايا طبيعية المواد أولية ،الغاز .....إلخ) .
قد يكون موقع م�شروعك خمتلف �أو يف مكان ي�صعب الو�صول �إليه من قبل املناف�سني،
فاملوقع �أحيان ًا ميكن �أن يكون ميزة ن�سبية ،وميكن �أن ي�ضرب مثال للم�شاريع ال�صغرية
بهذة امليزة الن�سبية ،لو ح�صل �أحد املبادرين على �إن�شاء مطعم �أو مقهى يف �أحد
اجلامعات �أو املراكز الطبية ب�شكل ح�صري فهذه تعترب ميزة ن�سبية فى املوقع.

• نتيجة تحليل المنافسين.
�إن قلب خطة العمل  Business Planهو حتليل املناف�سني ومن خالل حتليل املناف�سني
ت�ستطيع معرفة امليزة الن�سبية و�س�أ�ضرب مثال على ذلك:
لنفرت�ض ب�أن لدي ثالثة مناف�سني ،املناف�س الأول يتميز بر�أ�س مال قوي ،واملناف�س الثاين
يتميز باجلودة العالية ،والثالث يتميز بانت�شاره الوا�سع من خالل الفروع ،فما هي امليزة
التي مل يحققها املناف�سني الثالث ؟
اخلدمة مث ًال لدى املناف�سني الثالثة لي�ست كما يجب� ،إذن هي امليزة التناف�سية التي مل
ت�ستغل يف ال�سوق وميكن ا�ستغاللها.
وهناك �سر يف امليزة الن�سبية �س�أخربكم به ،وهذا ال�سر حلد الآن مل �أخرب به �إال قرابة
� 15ألف �شخ�ص فقط ،و�أرجوا �أن يبقى بيننا هذا ال�سر ،وهو �أن يف ال�سوق ال�سعودي
ميزة غري م�ستغلة على الإطالق يف جميع القطاعات التجارية ويف جميع ال�شركات وهي
اخلدمة !!.
فدائم ًا ما ن�شتكي من �سوء اخلدمة يف كل مكان نذهب �إليه (امل�ست�شفيات ،البنوك ،ال�شركات..
وغريها الكثري) ،عليه �أقول �إن من يقوم بعمل م�شروع ويتميز يف اخلدمة ،تلقائي ًا �سينجح يف
م�شروعه ،لأنها بالفعل ميزة ن�سبية مل ت�ستغل كما يجب.

ثاني ًا :مزايا تشغيلية ،مزايا لها عالقة بالتشغيل (خدمة العمالء،
الجودة ،السعر ...إلخ):
وهذه امليزة ميكن ب�سهولة التفوق بها من قبل املبادرين يف امل�شاريع ال�صغرية فيمكن
ب�سهولة ال�سيطرة على التكلفة مث ًال �أو تقدمي خدمة مميزة للزبائن بحكم �صغر عددهم
وبالتايل ميكن �أن حتقق ميزة ن�سبية للم�شروع.
ثالث ًا :مزايا فكرية (براءة اختراع) :
�أكرث االخرتاعات يف العامل يقدمها املبادرون وبالتايل يح�صل املبادر على امليزة الن�سبية
الفكرية ويح�صل على حماية لها ملدة ترتاوح بني � 10إىل � 15سنة.
• اال�ستفادة من التجربة بالبحث عن امليزة الن�سبية.
فر�صة الف�شل قد تكون هي �سر جناحك يف امل�ستقبل ،فالف�شل على مافيه من م�شاكل
يكون فر�صة للتعلم ،فاغتنمها !!.
• معرفة امليزة الن�سبية هي احلل دائم ًا :
�إذا ا�ستطعت معرفة امليزة الن�سبية التي متيزك عن غريك و لتب�سيط امليزة الن�سبية،
�إ�س�أل نف�سك ماهو ؟ قل :ما هو ال�شيء املختلف واملميز لدي والذي �أقوم به وغريي ال
يقوم به ،هذه هي امليزة الن�سبية ،و�إن مل يكن لديك ميزة ن�سبية فالبد من �أن يكون
لديك ميزة ن�سبية� ،أي �أنه الخيار للنجاح بدون هذه امليزة.
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هناك ميزة لم أذكرها
وهي أن الشخص نفسه يمكن أن يكون
ميزة نسبية ،وهي قدرات الشخص والتي
من الممكن أن تكون ميزة نسبية ،ومعرفة
هــذه القــدرات عنـصـر أســـاسي للنجـاح.

تجربة الفشل والخبرة التي حصلت عليها من
التجربة:
وال �أحب �أن ا�سميها بالف�شل بل �أحب �أن ا�سميها جتربة �،إن التجربة
هي ثروة لل�شخ�ص الذي تعر�ض للف�شل ،ملاذا؟
 -1لأنه ال ميلكها �أحد غريك :ف�أنت الذي يعرف تفا�صيلها كاملة،
وبالتايل �أنت من ميلك هذه املعلومة وت�ستطيع ا�ستخدامها بال�شكل
ال�سليم .
 -2ال ميلكها امل�ست�شارون :قم بتجربة ا�ست�شارة م�ست�شار لديك حول
م�شروع ما قد ف�شلت فيه ،ف�ستجده يطلب منك معلومات امل�شروع
بالكامل التي متلكها ومن ثم يبني عليها ،والتي بالأ�سا�س لي�ست
موجودة لدى امل�ست�شارين ،وهنا تكمن قيمتها.
 -3ال ميلكها املناف�سون :حتى و�إن كانوا من كبار املناف�سني لأنها
تعترب جتربة خا�صة فيك وال يعرفها غريك.
 -4ال تقدر بثمن :بدون مبالغة �إن التجربة الفا�شلة ال تقدر بثمن،
وهي علم ومعلومة ومثال على ذلك :لفرت�ض قيامك مب�شروع
قيمته � 100ألف ريال وف�شلت� ،إن الـ� 100ألف م�ضاف ًا عليها
وقتك والذي ي�ساوي � 100ألف ريال �أخرى ي�صبح لديك االن
� 200ألف ريال معلومات يجب �أن ت�ستخدمها ،ف�إذا مل ت�ستخدمها
ف�أنت ت�ضحي برثوة موجودة لديك.
 -5لذلك ا�ستغل التجربة كما يجب وال ترتكها جانب ًا.
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ثالث ًا :يجب أن تغير ما تفعله لتغير النتيجة :
�س�أذكر ق�صة تكررت دائم ًا و�شاهدتها بنف�سي ،جتد بع�ض البقاالت مكتوب عليها
للتقبيل ،وبعد فرتة يقوم �شخ�ص �آخر ب�شرائها ويغري اال�سم ،وبعد فرتة ي�ضع نف�س اللوحة
"للتقبيل" ،فتجد هذه البقالة خالل �سنتني قام ب�شرائها ثالثة �أو �أربعة �أ�شخا�ص ملاذا ؟
لأنه يقوم بعمل نف�س العمل ،ف�إذا �أنت مل تقوم بتغري ما تعمله فمن الطبيعي �أن حت�صل
على نف�س النتيجة� ،إذن قم بتغري ما تفعله لتتغري النتيجة ،و�إذا ف�شلت يف م�شروعك وقد
قمت به بطريقة معينة فال تقوم بعمل نف�س الطريقة يف تكرار امل�شروع ،فيجب �أن تقوم
مبعرفة اخللل وتقوم بتعديله لتح�صل على نتيجة خمتلفة .

َّ
َّ
وتفكر :هناك تسع نقاط تحت هذا العنوان وهي:
تذكر
أو ًال :اجلب الحظ لنفسك بالعمل الجاد:
وهناك جملة �أحبها وا�ستخدمها دائم ًا وهي "�أن احلظ ذكي جد ًا لأنه يعرف من يختار،
فاحلظ ال ميكن �أن يذهب للإن�سان اخلامل �أو الذي ال يعمل وي�ستيقظ باكر ًا فاحلظ
�أذكى من �أن يذهب �إىل من ال يعمل ،ولذلك عند ما يقال ب�أن فالن حظه جيد حاول �أن
تدخل يف حياته ال�شخ�صية ف�ستجد ب�أنه يعمل ويتعب ويكد و�سي�أتيه احلظ لأن احلظ
ذكي كما قلت ويعرف من يختار ،عليه اجلب احلظ لنف�سك بالعمل اجلاد وال تنتظر
احلظ ب�أن ي�أتي �إليك و�أنت نائم لأنه للأ�سف لن ي�أتي �إليك �أبد ًَا .
ٌ
طريقة لنجاحك :
ثاني ًا :دائم ًا هناك
اجلميع لديه طريقة للنجاح ،فالطالب مث ًال جتدهم ينجحون ولكن كل طالب لديه
طريقة خمتلفة و�أ�سلوب خمتلف للنجاح ،فقط حتتاج �إىل معرفة هذه الطريقة ،وعندها
ا�ستخدمها وحتى تنجح بتوفيق اهلل .

رابع ًا :من ال يتغير يتوقف ويموت :
الدنيا كلها تتغري ،وكل �شيء يتغري ،ف�إن مل تتغري ومل تتجاوب مع الت ّغري احلا�صل،
ف�ستتوقف وللأ�سف لن تتوقف فقط بل �ستتوقف ومتوت ومن امل�ؤكد �أنكم تذكرون ق�صة
�شركة كوداك ،ف�أين هي الآن بعد مائة عام من النجاح خرجت من ال�سوق لأن يف �آخر
عمرها �أتى �إليها مدراء رف�ضوا التغيري  ،فف�شلت و�أغلقت هذه ال�شركة ،و�أمثلة حملية
كثرية موجودة �أي�ض ًا ،فيجب �أن تتغري حتى ال متوت .
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َّ
َّ
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خامس ًا :الوصول ألهدافك ٌ
رحلة لن تنتهي:
عندما ت�صل لهدف انتقل للهدف الذي يليه ،فالهدف مرن وهو �أ�شبه باملطاط ،يزيد
ويزيد ويت�سع ويكرب ،واملفرت�ض منك �أن �أهدافك تزيد وترتفع ،فحاول �أن متدد هذه
الأهداف حتى ال تتوقف وبالتايل هي رحلة ال تنتهي يف حياتك .
سادس ًا :قد يفشل المبادر أكثر من مرة وقد يتكرر فشله ولكنه
ال يكل وال يمل فى سبيل الوصول إلى أهدافه:
و�س�أذكر معلومة عن مدينة بريدة (وحتى ال ي�ساء فهمي ف�أنا ل�ست من بريدة) .من
املعروف ب�أن �أهل بريدة م�شهورين بالتجارة ،فعندما تذكر ا�سم تاجر ما �سوف ت�س�أل كم
مرة انك�سر هذا التاجر� ،أي كم مرة �أفل�س ،وهذا يدل على �أن الك�سرة قد ح�صلت له بال
�شك �أو �سوف حت�صل له ،ولكنك �ست�س�أل كم مرة انك�سر هل هي مرتني �أم ثالث �أو �أكرث،
فهذا يعطي ر�سالة ب�أن جتربة الف�شل �ستح�صل لك ،لكن يفرت�ض بك �أن تتعلم من كل
ف�شل تعر�ضت له ويكون وقود ًا تعيد ا�ستخدامه مرة �أخرى لرحلة النجاح .
سابع ًا :تذكر أن النجاح من أول تجربة هو من األمنيات صعبة
التحقيق:
لنفرت�ض ب�أن لديك كر�سيني وتريد �أن تقفز من �أحدها للآخر ف�إنك �ستقوم بالتجربة
عدة مرات لتحقق ذلك ورمبا تتعر�ض لل�سقوط ،ف�أي جتربة حتتاج �إىل جتارب فا�شلة،
وال �أعتقد ب�أن هناك رجل �أعمال �أو مبادر قد جنح من �أول مرة ،فالبد و�أنه مر مبراحل
من الف�شل.
ثامن ًا :وتذكر أن النجاح يمر من خالل تجارب فاشلة :
البد و�أن متر بتجارب فا�شلة وكما ذكرت فهي وقود للنجاح.

تاسع ًا :وأنه لم يخلق بعد من لم يفشل فى مشروع:
ال يوجد �أحد يف هذه الدنيا مل يف�شل يف م�شروع مهما كان خبري ًا ومهما در�س وجرب،
حتى و�إن در�ست الإدارة وعملت يف �أف�ضل ال�شركات وعملت مع �أف�ضل النا�س خرب ًة ،
تبقى جتربة الف�شل جز ًء من حياتك الناجحة .
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نعود اآلن إلى سؤالنا األساس:

عندك حلول ؟
أقول نعم  ..لديك كل الحلول !! فكل الحلول بين
يديك مادمت تستخدم التجربة وتستفيد منها،
إذن لديك كل الحلول" ،فكمل" فلديك الفرصة
لتحقق نجاحك ،وتذكر أن الفشل خطوة للنجاح .

ختام ًا ...

ابتسم !!
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• حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف العلوم الإدارية من معهد «هالت» العاملي للعلوم التجارية
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• رئي�س اللجنة الوطنية الزراعية مبجل�س الغرف ال�سعودية (�سابق ًا) .
• رئي�س جلنة التطوير  -اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�ض «�إن�سان» حتى عام
 2012م.
• ع�ضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض (�سابق ًا) .
• ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني «نقاء» حتى عام 2012م.
• ع�ضو جلنة التحكيم يف م�شروع مبادر  -التابع للغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض .
• رئي�س جلنة الأوقاف (�سابق ًا)  -الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض .
• ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري بكلية االقت�صاد والإدارة بجامعة الق�صيم .
• ع�ضو جمل�س �إدارة معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية .
خبرات أكاديمية :
• ا�ستاذ م�ساعد يف جامعة اليمامة وحما�ضر بتخ�ص�ص �إدارة الأعمال والت�سويق .
• ع�ضو اللجنه الت�أ�سي�سيه وامل�شرف العام على جامعة �سليمان الراجحى حتى مت بد�أ الدرا�سة
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• ع�ضو فى جمل�س كلية ادارة الأعمال يف جامعة اليمامة .
• امل�شاركه فى حلقة النقا�ش فى ندوة الت�سويق (القيم القائدة للت�سويق -الت�سويق احلقبة
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