السيرة العلمية واملهنية املختصرة للمستشار د .عبدهللا بن عبداللطيف العقيل
 بكالوريوس العلوم الطبية تخصص إدارة الخدمات الصحية ,عام  4141هجرية ,من كلية العلوم الطبية التطبيقية
بجامعة امللك سعود.
 ماجستير إدارة الصحة واملستشفيات ,عام  4141هجرية ,من كلية العلوم اإلدارية بجامعة امللك سعود.
 مؤلف كتاب "اإلدارة القيادية الشاملة" ,الذي هو -بعد توفيق هللا تعالى وفضله -نتاج سنين طويلة من العمل
القيادي في عدد من املؤسسات الصحية وغير الصحية ومن البحث والتمحيص في مئات املصادر واملراجع العاملية
ومن تقديم االستشارات التنظيمية واإلدارية والتطويرية وذات العالقة بالتنمية البشرية واملالية ملجموعة من
املنظمات ذات األنشطة املختلفة .وقد تم طبع ونشر الكتاب في نهاية عام  4141هجرية املوافق لعام 4001م ,ونفد
من األسواق سريعا بحمد هللا عز وجل.
 مقدم االستشارات التطويرية والتنظيمية وذات العالقة بالتنمية البشرية واملالية وبالحلول العملية للتحديات
والصعوبات ,وذلك للمؤسسات الصحية وللعديد من املؤسسات ذات األنشطة املختلفة كمستشار في القيادة واإلدارة
ومدير عام مركز اإلدارة القيادية الشاملة لالستشارات والتدريب.
 عضو عدد من الجمعيات املهنية واإلدارية.
 كاتب لعشرات املقاالت والبحوث القيادية واإلدارية والبشرية والتنظيمية والتنموية والتسويقية.
 دكتوراه الفلسفة في اإلدارة واألعمال ,وكان البحث حول القيادة والتنمية بعنوان "العوامل املؤثرة على التنمية
املستدامة -طويلة األجل -للمنظمات" عام 4044م من كلية األعمال بجامعة جلوسترشير بإنجلترا.
ُ معد ومقدم برنامج "املدير القيادي واإلدارة القيادية الشاملة" اإلداري القيادي التدريبي األول من نوعه فكرة
ومضمونا ,والذي احتضنته قناة برنامج "اإلدارة القيادية الشاملة"  CLM CenterTVواعتبره البعض كأضخم عمل
تعليمي تدريبي عربي مرئي ومسموع على اليوتيوب .والبرنامج هو مختصر لـ"كتاب اإلدارة القيادية الشاملة" في إطار
تعليمي تدريبي مرئي مسموع .وكما هو الكتاب فقد جمعت مواضيع ومقاطع البرنامج كثيرا من خالصات املفاهيم
اإلدارية والتجارب العاملية الواقعية في مواضيع اإلدارة والقيادة والتنمية بعيدا عن التعقيدات التنظيرية ,كما تم
االستشهاد في كثير من املواضيع بخالصات ودرر املوروث اإلسالمي العظيم في القيادة واإلدارة واألخالق.
وقد قرر مركز اإلدارة القيادية الشاملة لالستشارات إنشاء هذه القناة خدمة للمجتمع ,سائلين هللا تعالى أن يعم
بنفعها البالد والعباد في بالدنا وفي مختلف أوطان العرب واملسلمين.
 خبرة أكثر من  44عاما في إدارة وتطوير ورصد وبحث شؤون وتحديات الخدمات الصحية واملستشفيات في اململكة
العربية السعودية.
 مستشار وخبير إداري.
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