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Academic                 

and scientific 

qualifications 

 

PhD in Economics from the University of California, USA, in 

1984. 

Masters in Economics from the University of California, USA, 

1981. 

Bachelor's degree in Economics from King Abdulaziz 

University in the Kingdom of Saudi Arabia, 1975. 

 

الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية، عام 

 م.1984

امعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية، عام الماجستير في االقتصاد من ج

 م.1981

البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، 

 م.1975عام 

 

             المؤهالت 

 األكاديمية والعلمية

Current positions   

2000 - Member of the Legal Board of the Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 

(AAOIFI). 

2005 - Expert in the Islamic Figh Academy - Organization of 

Islamic Cooperation. 

1998 - Member of the Legal Board of the Dow Jones Islamic 

Stock Index (New York). 

1990 - Member of the editorial board of the “Islamic Economy” 

magazine of the International Association of Islamic 

Economics (Britain). 

1990 - Member of the editorial board of the magazine “Al Fiqh 

Council” issued by the Fiqh Council of the Muslim World 

League. 

1998 - Member of a group of Legal boards and boards of 

financial institutions worldwide. 

1985  - Expert in the International Islamic Fiqh Academy of the 

Organization of the Islamic Conference. 

 

  

عضو في المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية   –م 2000

 أيوفي(.اإلسالمية )

 منظمة التعاون اإلسالمي. –خبير في المجمع الفقهي اإلسالمي   –م 2005

 عضو الهيئة الشرعية لمؤشر دو جونز لألسهم اإلسالمية )نيويورك(.  –م 1998

التابعة للجمعية الدولية ” االقتصاد اإلسالمي“عضو هيئة تحرير مجلة  –م 1990

 لالقتصاد اإلسالمي )بريطانيا(.

ن المجمع الفقهي عالصادرة ” مجمع الفقه“عضو هيئة تحرير مجلة   –م 1990

 التابع لرابطة العالم اإلسالمي.

عضو في مجموعة من مجالس وهيئات شرعية للمؤسسات المالية على  –م 1998

 مستوى العالم.

خبير في المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر   –م 1985

 اإلسالمي.

 

 لحاليةالمناصب ا

Previous           

 work experience 

  

2000 - 2008 Director of the Islamic Economics Research Center 

at King Abdulaziz University. 

1975  - 2008  Professor of Islamic Economics at King Abdulaziz 

University in Jeddah. 

  

ي في جامعة الملك م مدير مركز أبحاث االقتصاد اإلسالم2008 –م 2000

 عبدالعزيز.

 م أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.2008 –م 1975

 

 الخبرة العملية السابقة

  


