االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم :الدكتور تركي فيصل الرشيد
تاريخ امليالد1373 :هـ 1954 -م
الجنسيـ ـ ـ ـ ـة  :سعودي
نبذة مختصرة
رجل أعمال ،رئيس شركة األعشاب الذهبية ،مدير مؤسسة تركي الفيصل التجارية العاملية ومؤسس مركز الناخبين
السعودي .تم إنشاء مركز العلماء للستشارات الزراعية والدارية لتقديم خدمات استشارية زراعية ودراسات الجدوى
االقتصادية لكل من القطاع الخاص والحكومي .حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ليفربول جون موريس من كلية
إدارة األعمال ،في مجال الدارة ،عنوان البحث :استراتيجية التنمية الزراعية  :التجربة السعودية .حصلت الرسالة على
املوافقة بدون أي تعديلت وهذا الحدث يعتبر نادر الحدوث في الجامعة ،ترتب على ذلك أن طلبت الجامعة نشر الكتاب.
كما تقدمت عدة جامعات بعرض وظيفة بروفسور زائر.
طوال رحلة بحثي ،كان يجب علي فهم النظريات العلمية التي تعتبر ضرورية لتنظيم العمل الداري باملؤسسات ،وهذا
ساعدني على تحقيق فهم كيفية تحقيق التنمية املستدامة ،ونظرية أصحاب املصالح املباشرة وغير مباشرة ،ونظرية
ا
املسؤولية االجتماعية للمنشآت ملساعدة املنشآت للقيام بما يجب فعله وبين ما نقوم به فعل والوسائل لتحقيق تلك
ا
ا
األهداف .تم دعوتي ألكون أحد املتحدثين في عدة مؤتمرات وإلقاء املحاضرات في جامعات مرموقة محليا ودوليا.
بدأت حياتي العملية بممارسة العمل الخاص ولم أعمل لدى أي منشاة اخترت الطريق الصعب وهو شق طريقي بنفس ي.
بعد عودتي من الواليات املتحدة ،في عام 1981م ،تم إنشاء مؤسسة تركي الفيصل التجارية العاملية ملزاولة األعمال
التجارية والصيانة واملقاوالت واألعمال الزراعية.
تم إنشاء شركة األعشاب الذهبية في عام 1982م ،في عام ملزاولة النشاط الزراعي وقطاع النشاء والصيانة ،تنوعت
أعمال الشركة في الزراعة ،من تجارة الكيمياويات الزراعية ،صحة الحيوان ،صحة البيئة ،وقطاع التوظيف.
تم االحتفال في عام 2006م بمناسبة مرور  25عام على تأسيس الشركة وتحقيق بعض من األعمال الناجحة في
السعودية .تم استعراض بعض االنجازات مثل :الحصول على لقب أكبر مصدر للفول السوداني في الشرق األوسط

(

حسب مجلة سيرش  Searchفي األعوام  1995و  1996و .)1997
تم اختيار شركة األعشاب الذهبية كواحدة من أكبر  100شركة في السعودية حسب تقييم صحيفة العرب نيوز
وصحيفة االقتصادية لعام  2000 ،1999 ،1995و.2001
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تم إنشاء مركز الناخبون السعودي في عام  2004وهو مركز غير حكومي وغير ربحي وهو أول موقع متخصص ثنائي اللغة
ملناقشة جميع القاايا املتعلقة باالنتخابات السعودية .حقق املوقع  4.0مليون زيارة بعد  4أشهر من إطلقه ( العرب
نيوز .)2005
تم إنشاء موقع السعودية تحت املجهر في عام 2007م وهو موقع إلكتروني يوفر ويرصد األخبار واملقاالت عن جميع
جوانب السعودية وبقية دول العالم .حقق املوقع  7.0مليون زائر شهريا في املتوسط .وهو يسلط الاوء على دور
السعودية القليمي والعالمي ،ويوفر البيئة للنقاش الهادف .إضافة على نشر التعليق من قبل مجموعة من الصحافيين
والباحثين وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم.
تم تأسيس مركز العلماء للستشارات الزراعية والدارية يقدم الخدمات االستشارية للجهات الحكومية والقطاع
الخاص ،خاصة فيما يتعلق بالتنمية الزراعية وكيفية تعزيز األمن الغذائي ،والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو
االقتصادي.

املؤهالت العلمية:
التاريخ
2011
2004
1981

التخصص

املؤهل

دكتوراه إدارة األعمال -جامعة ليفربول جون موريس كلية إدارة األعمال في مجال الدارة عنوان البحث
استراتيجية التنمية الزراعية :التجربة السعودية
بريطانيا
ماجستير إدارة العمال للمدراء التنفيذيين  -جامعة امللك
كلية الدارة الصناعية التخصص إدارة األعمال
فهد للبترول واملعادن
كلية الهندسة  -التخصص هندسة زراعية

بكالوريوس  -جامعة أريزونا  -أمريكا

املناصب الحالية:
التاريخ
2013
2012
2011

نوع العمل

جهة العمل
قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية  -كلية الزراعة -
جامعة اريزونا -توسان
قسم االدارة – كلية ادارة االعمال  -جامعة ليفربول جون
موريس -ليفربول  -بريطانيا
مركز العلماء للدراسات للستشارات الزراعية والدارية
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استاذ زائر
استاذ زائر
مستشار

2004
2004
2007
1982

 رئيس مركز الناخبين السعودي

مؤسس
مؤسس
مؤسس

 االنتخابات السعودية
 السعودية تحت املجهر
شركة األعشاب الذهبية
 زراعة

رئيس مجلس الدارة

 مقاوالت و صيانة
مؤسسة تركي الفيصل التجارية العاملية
1981

 استيراد  -تصدير

رئيس مجلس الدارة

 مقاوالت  -صيانة  -زراعة
العضوية التنفيذية:
التاريخ

نوع العمل

جهة العمل
مبادرة جنوب والغرب لدراسة النزاعات في الشرق األوسط مركز
سيسماك ( - )SISMECجامعة أريزونا  ،الواليات املتحدة األمريكية.

الرئيس بالنيابة

2004-2000

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) ،اململكة العربية السعودية

عاو مجلس الدارة

1996-1990

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لجنة الزراعة

عاو

2011

أبحاث
أكثر من  30عاما من الخبرة في عالم األعمال وحقل الزراعة واملعرفة املتعمقة والخبرة الفنية املحلية بالسعودية في
صناعة املواد الغذائية .أصبحت خبير في مجال األمن الغذائي والسيادة الغذائية والتنمية الزراعية املستدامة .نشرت
على نطاق واسع حول هذا في السعودية .كما تم نشر عدة بحوث في مجال دور الزراعة لتعزيز األمن ،تخفيف وطأة
الفقر ،وتعزيز النمو االقتصادي واستراتيجية التنمية الزراعية" بصفة شاملة
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مقابالت تلفزيونية وإذاعية مختارة
تلفزيون و إذاعة محطة

التاريخ

املوضوع

مايو 2012

قناة الحرة

الربيع العربي والفقر ،دور الزراعـة فـي محاربـة الفقـر وتنميـة االريـاف
وتحقيــق االمــن الشــامل ،كمــا تــم مناقشــة بعــض القاــايا االخــرى–
برنامج حديث الخليج

مايو2011

الذاعة العامة الوطنية األمريكية NPR

اختفاء الفقر وسط الثروة النفطية في اململكة العربية السعودية –
برنامج صباحي

يناير2010

قناة االقتصادية

يناير 2010

 CNBCعربية

مايو 2008

قناة بي بي س ي العاملية

الزراعة في اململكة العربية السعودية :التقرير العالمي

يناير 2008

قناة االقتصادية

صندوق الثروة السيادية – برنامج قاايا اقتصادية

نوفمبر 2004

إذاعة بي بي س ي العاملية

االنتخابات البلدية السعودية

العانات الحكومية اململكة العربية السعودية  -برنامج القاايا
اقتصادية
األزمات االقتصادية املستمرة في السعودية ،هل هي حقيقية ام
مفتعلة

كتب منشورة
املنشورات

التاريخ

الطبعة األولى :هذا الكتاب مجموعة من القاايا املختارة للكاتب د .تركي بن فيصل الرشيد ،تكشف حاجتنا
على التمعن في قاايا وثيقة الصلة بواقعنا ومستقبلنا على أعقاب العصار الذي عصف بمنطقتنا العربية،
2010

ووضع السعودية ودول الخليج في بؤرته إثر االحتلل األمريكي للعراق وتداعياته مع بداية بزوغ نجم دول أفول
نجم أخرى.
ُ
ما كتبت :هذا الكتاب وجهة نظر في قاايا ملحة للكاتب د .تركي بن فيصل الرشيد ،قدمت في صورة مجموعة

2010

ُ
من املقاالت الجادة التي تغوص في جوانب عدة من مشكلت مجتمعية وتعنى بمعالجتها.
استراتيجية التنمية الزراعية :تجربة السعودية ( باللغة النجليزية ) الكتاب هو عن دور الزراعة لتعزيز األمن

2012

الغذائي ،والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي.
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ما بعد الثورات العربية ،الربيع العربي ومخاض التحول الديموقراطي – الكتاب يطرح السؤال األبرز اآلن :هل
تنجح الثورات في إقامة ديموقراطيات حقيقية وتامن مشاركة املجتمع في قيادة نفسه بنفسه وإدارة موارده
2012

وتغذي روح املثابرة والعمل والتعاضد في سبيل إصلح أحوالهم ومستقبلهم كما الحال مع العديد من الثورات
التي شهدها العالم واعترف بفالها أم لألسف نكون من يحسنون الهدم وال يحسنون البناء؟
استراتيجية التنمية الزراعية :تجربة السعودية ( باللغة العربية )  -الكتاب هو عن دور الزراعة لتعزيز األمن

2012

الغذائي ،والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي.

كاتب مقاالت
كتابة املقاالت في عدة صحف عربية وإنجليزية هي :عرب نيوز ،الوطن السعودية ،صحيفة الرياض ،صحيفة الجزيرة،
ا
صحيفة االقتصادية السعودية ،وموقع السعودية تحت املجهر .غالبا املواضيع تكون ال تتجاوز ألف كلمة ,حول القاايا
املحلية ,السياسية ,االجتماعية والدولية.
مقاالت نشرت في صحيفة العرب نيوز بالغة االنجليزية
العنوان

التاريخ
ابريل 2011

االنتخابات البلدية املقبلة ظهور الصلح

فبراير2010

الفجوة الغذائية العربية األمنية

يناير 2009

ملاذا يجب علينا إنقاذ صناعة السيارات األمريكية

نوفمبر2008

دور الزراعة في القااء على الفقر

نوفمبر2008

ما يعانيه القطاع الزراعي في السودان

ديسمبر  2008الزراعة املصرية الحوافز والعوائق

5

مقاالت نشرت في صحيفة االقتصادية
العنوان

التاريخ
أكتوبر2011

طوال  5عقود سلطان هو نفس األمير البشوش املبتسم

يونيو2008

فجوة األمن الغذائي العربي والحل تكاملي!

يونيو2008

العقار ,اليجار ,العمار ,حلول عاجلة ألزمة راهنة

مارس 2008

بائعو األحلم يستنزفون ثرواتنا النقدية

فبراير2008

املساكن أزمة مؤقتة وحلول دائمة

مقاالت نشرت في صحيفة الخرطوم
العنوان

التاريخ
يونيو2008

السودان واملخاطر املحيطة به ودور جيوش املرتزقة

مايو2008

الزراعة بالسودان وفرة وخصوبة املساحات وباملقابل تشديد وتعقيد الجراءات

مقاالت نشرت في صحيفة الجزيرة
العنوان

التاريخ
مارس2008

مؤتمر القمة العربية بين انطلقة اقتصادية وتحصيل الحاصل!

يناير2008

املفاعل النووي السعودي مستحقات املرحلة والتأمين املستقبلي ()2-1

يناير2008

املفاعل النووي السعودي مستحقات املرحلة والتأمين املستقبلي ()2-2

يناير 2012

السلم السياس ي ..احتماالت النجاح والفشل
ا
الزراعة ليست قمحا فقط

فبراير 2012

ما هكذا نقض ي على الفقر!

فبراير 2012

املركز الوطني للمعلومات الزراعية

مارس 2012

دول الخليج وأوهام الاربة السرائيلية ليران

يناير 2012
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مارس 2012

آليات القبول بكلياتنا العسكرية

ابريل 2012

األنظمة في دول ثورات الربيع العربي

ابريل 2012

الصحافة الورقية ..ربما حان وقت الذعر

مقاالت نشرت في صحيفة الوطن
العنوان

التاريخ
أغسطس  2009االستراتيجية الزراعية السعودية متى ترى النور؟
يوليو2009

الشركات العائلية بين االستثمارات الجديدة واملحافظة على النجاز

يوليو2009

املسؤولية االجتماعية بين الحكومة والقطاع الخاص

يونيو2009

شبابنا نطالبهم وال نعطيهم

يونيو2009

الفقر ولغة األرقام لدينا

يونيو2009

إدارة الوق ــت

يونيو2009

بين مكتملي العقل وناقصات العقل

مايو 2009

جولة باراك أوباما العربية واملصالح السرائيلية

مايو 2009

لكـل أمـة أجـل

مايو 2009

إدارة الكوارث واألمان الوهمي

مايو 2009

السعوديون وحلم تملك منزل

مايو 2009

أسطورة صاحب املنصب

ابريل2009

يا فخامة الرئيس إني لك من الناصحين

ابريل2009

برامج التخصيص بين األهداف والتنفيذ

ابريل2009

دكترة املناصب العليا

ابريل2009

مجلس النواب املنتظر

مارس 2009

مجلس الشورى والصندوق األسود
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مارس 2009

تاليل األلقاب العلمية

مارس 2009

ِلـ َـم ال تبتســم؟

مارس 2009

الفساد هو العائق األكبر أمام التنمية

فبراير2009

االنتخابات السعودية وتماسك الجبهة الداخلية

فبراير2009

التعليم وسوق العمل علقة مفقودة من السهل إيجادها

فبراير2009

املؤثرون ..ودورهم في خدمة مجتمعهم
ِ

فبراير2009

مستقبل التعليم العالي بدول الخليج

يناير2009

املواصلت ونمو التجارة العربية البينية

يناير2009

ضريبـة القيمـة املاافـة

يناير2009

نظرة مستقبلية على الواليات املتحدة

يناير2009

دور الزراعة في محاربة الفقر وتطوير األرياف

ديسمبر2008

مراكز استطلعات الرأي العام السعودي

ديسمبر2008

العـلم السعـودي .بيـن الواقـع واملأمـول

نوفمبر2008

شكرا سيادة الرئيس فقد بددت أحلمهم

نوفمبر2008

هـل هـي نهايـة الرأسماليـة األمريكيـة؟

أكتوبر2008

قبائـل املجتمـع املدنـي

اكتوبر2008

السعوديـة واالختيـارات املتاحـة

اكتوبر2008

الـدول الفاشلـة

أكتوبر2008

الحسابـات الختاميـة لدارة بـوش

سبتمبر2008

أسواقنـا وشركاتنـاَ .من لهـا؟

سبتمبر2008

مقترحات عملية لصلح سوق العمل

أغسطس َ 2008
لم ال نسعى ملجتمع غير منحرف؟
أغسطس  2008خرجت بلك ووتر ودخلت جراي ستون
يوليو2008

تركـة بـوش و ديـك تشينـي املسمومـة
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يوليو2008

مشكلة النفايات والقمامة خارج النطاق العمراني

يوليو2008

عندمـا تكـون املعتقـدات الدينيـة وسيلـة للشـر

يوليو2008

بعد العالم األمريكي .قراءة موجزة في كتاب

يونيو2008

الجيوش الخاصة املرتزقة ودورها والخوف منها

مايو2008

االنتخابات طوق النجاة لجامعاتنا

مايو2008

الزراعة بـ مصر ..إغراءات ومعوقات

مايو2008

خمسة مليين األيدي العاملة املعطلة في اململكة التحديات والحلول

ابريل2008

زيـادة مطـردة ..لكـوارث مرتقبـة

مارس2008

دراسة عن متوسط عمر املوظف مقابل العمر عند التقاعد

مارس2008

خطة الطوارئ االستراتيجية السعودية

فبراير2008

املواطـن الصالح

فبراير2008

السجـن والحلـول البديلـة

يناير2008

مــاذا بعـد بـوش؟

يناير2008

االحتلل األمريكي للعراق ..تأسيس الفوض ى والنزاعات قبل الخروج

يناير2008

الظهور في وسائل العلم  ..من كماليات العصر أم من ضروراته؟!

نوفمبر2007

صناديق االستثمار السيادية

مقاالت نشرت في موقع السعودية تحت املجهر
العنوان

التاريخ
ديسمبر  2011الفساد .الداء األخطر على مستقبل األوطان
ديسمبر  2011احتواء التطرف .بين التمني والتفعيل
ديسمبر  2011صناعة املؤتمرات باململكة .أين الخلل؟
ديسمبر  2011الرابحون والخاسرون في الربيع العربي
نوفمبر 2011

لعبة املفاوضات بين الواليات املتحدة وإيران
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نوفمبر 2011

بين تراجع الدور األمريكي واملوقف العربي

نوفمبر2011

الثورات العربية تلهم العالم

أكتوبر 2011

محاولة اغتيال الجبير .من املستفيد؟
ٌ
ٌ
شعوب تجوع وقلة تزداد ثر ااء!
عاملنا العربي...

أكتوبر 2011

أغسطس 2011ليبيا ما بعد القذافي .إلى أين تمض ي؟
أغسطس 2011سوريا .قبل النهاية
أغسطس 2011محاكمة الفرعون .دروس وعبر
أغسطس 2011االرتباط باالقتصاد األمريكي .حاجة إلى املراجعة
يوليو 2011

مصر .التحديات وفرص ما بعد الثورة

يوليو 2011

الجسر السعودي املصري

يوليو 2011

آمال الشعوب واالصطدام بمصالح القوى النافذة

يونيو 2011

التجربة التركية واملواطن العربي .إعجاب وأمنيات

يونيو 2011

برنامج ريادة األعمال في اململكة

يونيو 2011

اليمن بين عصر جديد أو اختطاف ثورته

يونيو 2011

الجامعة العربية .الحلم الاائع!

مايو 2011

خطاب أوباما األخير .ما الجديد؟

مايو 2011

العلقات األمريكية والشرق األوسط الجديد

مايو 2011

ملمح العقد القادم

مايو 2011

الكونفدرالية الخليجية .هل ترى النور قريبا؟

ابريل 2011

االستثمار الزراعي الخارجي ضرورة .ولكن!

ابريل 2011

التعايش مع الخوف

ابريل 2011

ماذا بعد ربيع الثورات العربية؟

ابريل 2011

استراتيجية اللهاء

ابريل 2011

االنتخابات البلدية القادمة .بداية الصلح
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مارس 2011

خطوات على طريق الصلح

مارس 2011

البحرين .نحو نزع حقيقي لفتيل التوتر

مارس 2011

نحو قرارات أكثر فاعلية

فبراير 2011

البحرين في عين العاصفة

فبراير 2011

رياح التغيير

فبراير 2011

عـالـم عربـي جديـد

فبراير 2011

الشعوب العربية تتحرك ..فهل تنجز الوعد؟

فبراير 2011

العالم العربي وبزوغ عهد جديد

عضوية الجمعيات املهنية:
الجمعية

التاريخ
2010

جمعية أواصر لرعاية األسر السعودية بالخارج

2004

عاو الجمعية السعودية لإلدارة.

2004

عاو الجمعية السعودية للعلوم الزراعية.

2004

عاو الهيئة السعودية للمهندسين

2002

عاو مجلس األعمال السعودي الكوري

التكريم و التقدير
التكريم

التاريخ
2005

من أبرز خريجي جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

2005

شهادة املجلس ألتنسيقي ملراقبة االنتخابات

2008

اليوبيل الفض ي للجنة الزراعية بالغرفة التجارية الرياض

2014

حائز على جائزة ابرز الخريجين من جامعة اريزونا  -توسان لعام  , 2014عندما تم اختياره من بين 263000
خريج ال يزال على قيد الحياة .
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مؤتمرات وندوات مختارة تم املشاركة فيها
التاريخ

نوع املشاركة

2015

متحدث

ملتقى ريادة األعمال  – 2015جامعة حائل

2015

متحدث

مقر االمم املتحدة االسكوا  -بيروت

منهجية لتعميم مبادرات التكنولوجيا الخاراء امللئمة في املناطق
الريفية في املنطقة العربية

2014

متحدث رئيس ي

فندق ماريوت – توسان اريزونا

مؤتمر عن االمن الغذائي و الرعاية الطبية في االراض ي القاحلة

2014

رئيس جلسة نقاش

2013

متحدث رئيس ي

2013

ادارة جلسة نقاش

2013

نقاش دائرة مستديرة

2013

متحدث

2012

القاء محاضرة

عنوان املوضوع

املوقع

البنية األساسية لريادة األعمال في املناطق الواعدة

ورشة باحثين في تحديات التنمية املستدامة لدول مجلس التعاون
الخليجي
منتدى أعمال الكومنولث  :2013الشراكة من أجل خلق الثروة
والتنمية االجتماعية :والكومنولث واملحيط الهندي و سارك " تطوير
االقتصاد الريفي لتحقيق التنمية املستدامة"

جامعة  -كامبريدج بريطانيا
سينامون جراند كولومبو سريلنكا
ملتقى الخليج لألبحاث جامعة كامبريدج بريطانيا

تحديات التنمية املستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي

جامعة قطر الدوحة

العلقة االيرانية السعودية ودورهما في أفغانستان وباكستان مع
أصحاب املصلحة هل هم مصلحون ام مخربون و حصيلة اللعبة
صفر؟

فندق االنتركونتيننتال  -أبو ظبي

االستثمار االقليمي في االمن الغذائي

مبنى كلية العلوم باملدينة الجامعية  -جامعة حائل

دور الزراعة في تنمية و تطوير األرياف

جامعة قطر الدوحة

املؤتمر العالمي لألمن الغذائي
استراتيجيات التنمية الزراعية التجربة السعودية

2012

متحدث

2012

القاء محاضرة

املؤتمر العلمي االول لكلية االقتصاد واالدارة مركز امللك
فيصل للمؤتمرات – جامعة امللك عبد العزيز -جدة

2011

القاء محاضرة

جامعة أريزونا – توسان أمريكا

دور الزراعة لدعم ،األمن وتعزيز النمو االقتصادي

2011

القاء محاضرة

جامعة برنستون -والية نيوجرس ي

األمن الغذائي في الشرق األوسط؟ وتحديات الربيع العربي

2011

القاء محاضرة

مركز ريادة األعمال  -جامعة امللك سعود الرياض

كيفية بدء النشاط التجاري

2010

القاء محاضرة

مؤتمر الشرق األوسط وفرص التعاون الزراعية مع
األرجنتين-جامعة بليرمو – بوينس آيرس– األرجنتين

استراتيجية للتنمية الزراعية لتعزيز األمن الغذائي ،والتخفيف من
حدة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي :تجربة اململكة العربية
السعودية" في األعمال الزراعية:

2010

القاء محاضرة

2010

مشاركة في جلسة نقاش

2010

إدارة جلسة نقاش

2010

رئاسة جلسة نقاش

2010

مشاركة في جلسة نقاش

املؤتمر السنوي الثالث الدكتوراه  -جامعة ليفربول جون
موريس  -أبريطانيا
منتدى كرانس مونتانا  :2010إفريقيا بعد لندن وبتسبرغ
 : G20sمعايير جديدة االقتصادي بروكسل – بلجيكا
منتدى كرانس مونتانا  :2010إفريقيا بعد لندن وبتسبرغ
 : G20sمعايير جديدة االقتصادي بروكسل – بلجيكا
منتدى كرانس مونتانا  :2010إفريقيا بعد لندن وبتسبرغ
 : G20sمعايير جديدة االقتصادي بروكسل – بلجيكا
منتدى جدة االقتصادي  :2010االقتصاد العالمي 2020
جدة
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استراتيجية التنمية الزراعية
التعاون بين بلدان الجنوب
دور الزراعة لتعزيز األمن وتخفيف حدة الفقر"
قادة الغد الجدد
الزراعة واألمن الغذائي

أنشطة أخرى
نوع النشاط

التاريخ
2011

مستشار إداري

2011

مستشار زراعي

2010

مراقب انتخابات في البحرين

2010

كاتب في عدة صحف بالعربي واالنجليزي

2009 -2007

كاتب أسبوعي في صحيفة الوطن السعودية

2006

مراقب انتخابات برملانية في الكويت

2005

مراقب انتخابات البلدية السعودية

املراجع  :سوف تقدم حسب الطلب
العنوان 31 :شارع ابن خزيمة حي جرير .صندوق بريد  25306الرياض 11466
هاتف+966-11-4788032 :
البريد اإللكترونيtfrasheed@goldengrass.com :
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