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 (1الملحق رقم )
 

 :1أعضاء لجنة تقييم التخاصيةنبذة عن 
 

 رئيس اللجنة –الدكتور عمر الرزاز 
يترأس الدكتور الرزاز حاليًا مجلس أمناء صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية، ومجلس إدارة منتدى 

اد اإلستراتيجية الوطنية ( اللجنة المكلفة بإعد1121-1122كما ترأس خالل الفترة )  اإلستراتيجيات األردني.
 ،( مديرًا عامًا لمؤسسة الضمان اإلجتماعي1121-1112لدكتور الرزاز خالل الفترة )وقد عمل ا للتشغيل. 

وقبل إنضمامه إلى البنك  . 1112إلى العام  1111وقبلها مديرًا لمكتب البنك الدولي في بيروت من العام 
في برنامج التنمية الدولية والتخطيط اإلقليمي في معهد مساتشوستس  ستاذًا مساعداً أ الدكتور الرزاز عمل ،الدولي

ما بعد شهادة و  ،قتصاد من جامعة هارفردحصل الرزاز على شهادة الدكتوراة في التخطيط واإل  للتكنولوجيا.
والرزاز عضو في العديد من مجالس إدارة مؤسسات القطاع الخاص  الدكتوراة في القانون من نفس الجامعة. 

 والمنظمات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني وله العديد من المؤلفات في المجالت العلمية.
 

 الدكتور إبراهيم شكري دبدوب
، بعد أن 2891يشغل الدكتور إبراهيم شكري دبدوب منصب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني منذ العام 

عددًا من مجالس اإلدارات في العديد من المؤسسات المصرفية ويرأس حاليًا ، 2822التحق بالعمل في البنك عام 
تعليمه في كلية الفرير في بيت لحم وجامعة  الدكتور دبدوب تلقىواألكاديمية على المستويين العربي والدولي.  

جوائز الشرق األوسط التقنية في أنقرة بتركيا وجامعة ستانفورد في كاليفورنيا بالواليات المتحدة.  حاز على عدة 
من مؤسسات دولية متخصصة في شؤون المال والمصارف، منها جائزة "أفضل مصرفي عربي" من جمعية 

.  قاد دبدوب بنك الكويت الوطني خالل عدة أزمات من أصعب ما 2881المصرفيين العرب في لندن عام 
وثم إبان حرب  2891يمكن أن يمر بها أي مصرف في العالم، بداية من أزمة سوق المناخ المالي في العام 

والوفاء بكافة التزاماته  ،، واستطاع خاللهما العبور بالبنك إلى بر األمان دون أية أضرار2881الخليج عام 
استطاع   المصرفية، وأخيرًا خالل األزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من المؤسسات اإلقليمية والعالمية.

يحتل موقع الريادة المصرفية العربية بجدارة من خالل مسيرة نجاح بنك الكويت الوطني تحت قيادته أن 
كما حصل البنك على أعلى التصنيفات االئتمانية على مستوى الشرق األوسط من قبل وكاالت  ،متواصلة

 "موديز" و"فيتش" و"ستاندارد أند بورز" العالمية.
 

 ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية –الدكتور أحمد عتيقة 
منصب المدير والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية  1112دكتور أحمد عتيقة في العام ال شغل

(International Finance Corporation-IFC)  في الشرق االوسط، ويشرف في عمله الحالي على

                                                           
 الدكتور إبراهيم سيف 1

للجنة  ، وقد شارك في اجتماع واحد1121آذار  21تجّمدت عضويته في اللجنة عندما أصبح عضوًا في الفريق الحكومي لحكومة الدكتور عبداهلل النسور الثانية في 
 .1121آذار  1بتاريخ 

 



2 
 

ر دوالر مليا 1استثمارات ونشاطات المؤسسة في االردن و العراق، والتي ارتفع حجمها في هذه الدول الى حوالى 
الى مؤسسة التمويل الدولية في مجلس إدارة  هقبل انضمام الدكتور عتيقة عمل مليون دوالر في العام.  30من 

مجموعة البنك الدولي فى واشنطن كمستشار أول للمدير التنفيذي الممثل لمجموعة دول عربية، وعمل في مجال 
ية ومعهد الكويت لألبحاث العلمية وصندوق التدريس واألبحاث واإلستشارات مع جامعة وسكنسن األمريك

اإلستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، كما أدار محفظة استثمارية مالية تابعة لوالية وسكنسن 
له مجموعة من األمريكية.  وهو عضو في العديد من المؤسسات الخيرية والفكرية واألكاديمية في المملكة.  

األبحاث والمؤلفات حول تطوير القطاع الخاص وعملية الخصخصة في الدول النامية، وكذلك حول تطوير 
حصل على العديد من الجوائز األكاديمية وأخرى   .ة الرشيدةيكمااألسواق المالية وسياسات اإلستثمار والح

وجائزة مؤسسة  لقيادة من جامعة برنستون األمريكية،لنشاطاته القيادية في العمل العام والتطّوعي، منها جائزة ا
ودرجة الماجستير في  2889الكويت للتقدم العلمي.  حاصل على درجة الدكتوراة في المالية والتنمية عام 

ماديسون فى الواليات المتحدة األمريكية وعلى  -من جامعة ويسكنسن   (MBA)اإلقتصاد و فى إدارة األعمال
 .2899ولى( من جامعة الكويت عام د )مع مرتبة الشرف األبكالوريوس اإلقتصا

 
 ممثل عن البنك اإلسالمي للتنمية –الدكتور بشير فضل اهلل 

منصب مدير صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في البنك  1118يشغل الدكتور بشير فضل اهلل منذ عام 
ومن ثم مستشارًا لرئيس البنك  ،دارة تنمية األعمالمديرًا إل 2881لتحق بالبنك في العام ا، حيث للتنمية اإلسالمي

وقد شغل سابقًا عدة مناصب رفيعة في حكومة السودان منها، وزيرًا للطاقة والمعادن   ونائبًا لرئيس العمليات.
والدكتور بشير حاصل على   (.2898-2892ووزيرًا للمالية ووزيرًا للثقافة واإلعالم خالل الفترة الممتدة من )

ثم درجة الماجستير في  2821البكالوريوس في االقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة الخرطوم في العام درجة 
وعمل الدكتور بشير كذلك في عدد من   االقتصاد الرياضي وعلى درجة الدكتوراة من جامعة مانشستر.

جامعة الخرطوم في السودان، المؤسسات األكاديمية العريقة محاضرًا في االقتصاد  منها جامعة األحفاد للبنات و 
وعمل الدكتور بشير ايضًا  في ألمانيا.  غوأيضًا في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وجامعة هامبور 

مستشارًا للعديد من المؤسسات االقتصادية الكبيرة منها البنك األهلي التجاري في السعودية وكبير المستشارين 
 لعديد من المؤسسات االقليمية والدولية وله دراسات وأبحاث عديدة.وهو عضو في ا لشركة نمر للبترول. 

 
 عن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ممثالا  – Mr. Ivan Miklosالسيد إيفان ميكلوس 

عامًا من الخبرة في إدارة التحّوالت اإلقتصادية للدول اإلشتراكية السابقة والخصخصة  11للسيد ميكلوس أكثر من 
 شغل السيد ميكلوس تقرار اإلقتصاد الكلي والتكامل اإلقتصادي واإلستقرار المالي واإلصالحات الهيكلية.  وقدواس

منصب نائب رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا ألكثر من فترة، ووزيرًا للمالية ووزيرًا لإلدارة والخصخصة، حيث 
ء.  وعمل قبلها في جهاز التدريس في عدد من كمستشار لرئيس الوزرا 2888التحق بالجهاز الحكومي في العام 

الجامعات في سلوفاكيا، وهو اآلن نائب في البرلمان السلوفاكي للمرة الثانية.  حاز السيد ميكلوس على عدد من 
منها  ،األوسمة على إنجازاته في مجال اإلصالحات اإلقتصادية والمالية، وشغل العديد من العضويات الدولية

في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وله العديد من الدراسات والمؤلفات في مجال اإلقتصاد محافظ سلوفاكيا 
 والمال.

 


