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 سرية ذاتية

ً:ًانجٍبنبتًانشخصٍةأولاً
 .ز. عبسايطمحٔ بٔ أمحس بٔ قُس ٖٝحإأ.  :االغِ

 .غعٛزٟ :اؾٓػ١ٝ

 .1955ّ/ ٖـ1374: تاضٜذ املٝالز

 .ٖـ1397 :ايٛظٝف١تاضٜذ االيترام ب

َّ ،َتعٚد :اؿاي١ االجتُاع١ٝ  .مخػ١ أبٓا٤ ٚيس

 ٖـ.1434ايسٚض٠ ايػازغ١ ٖـ 1430 - ايسٚض٠ اـاَػ١ - عهٛ فًؼ ايؿٛض٣ :ايٛنع ايطأٖ

 0503495170  :جٛاٍ

 higanaa@yahoo.comايربٜس اإليهرتْٚٞ: 

:ًادلؤهالتًانعهمٍة ًثبنٍبا
إزاضٟ، َـٔ ايٛالٜـاا املترـس٠ ايَطٜهٝـ١ جاَعـ١       عِٝؽكل تٓ -زنتٛضاٙ يف اإلزاض٠ ايعا١َ  .1

 ّ(.1991ٖـ )1411/1412عاّ  -بتػبريد 

ؽكــــل ازاض٠ عاَـــ١، َـــٔ ايٛالٜــــاا املترـــس٠ ايَطٜهٝـــ١، جاَعــــ١      -َاجػـــتري إزاض٠ عاَـــ١     .2

 ّ(.1986ٖـ )1406عاّ  -بتػبريد 

املًــو  املًُهــ١ ايعطبٝــ١ ايػــعٛز١ٜ جاَعــ١  -ؽكــل اضؾــاز ٚتٛجٝــ٘  -َاجػــتري عًــِ ْفــؼ  .3

 ّ(.1983ٖـ )1403غعٛز ، ايطٜاض عاّ 

املًُهـــ١ ايعطبٝـــ١ ايػـــعٛز١ٜ، جاَعـــ١   -زاب ٚايرتبٝـــ١، ؽكـــل عًـــِ ْفـــؼ  بهـــايٛضٜؼ يف اآ .4

 ّ(.1977ٖـ )1396/1397املًو غعٛز، ايطٜاض، 

 ايطٜاض. -ٖـ َٔ جاَع١ زاض ايعًّٛ 1437زضج١ املاجػتري يف ايكإْٛ ايتحاضٟ عاّ  .5

ً:ًانحبرٌخًانىظٍف ًًثبنثبا
 

 ٖـ1421 أٍٚ َٔ ذكٌ ع٢ً زضج١ ايغتاش١ٜ مبعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ 

ًٖـ1397      َسضؽ بٛظاض٠ املعاضف  .1
ًٖـ1402     َسضب مبعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ  .2
ًٖـ1406    قانط مبعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ  .3
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ًٖـ1407 َسضؽ مبعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ  .4
ًٖـ1412 أغتاش َػاعس مبعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ   .5
ًٖـ1417 تاش َؿاضى مبعٗس اإلزاض٠ ايعا١َأغ  .6
ًٖـ1421 أغتاش مبعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ  .7

ً:ًاألعمبلًاإلدارٌةراثعبًا
 ًٖـ1426 ْا٥ب املسٜط ايعا١َ يًبرٛث ٚاملعًَٛاا
 ًٖـ1419 َسٜط عاّ االغتؿاضاا
 ًٖـ1417 َسٜط عاّ ايبرٛث
 ًٖـ1415 َػاعس َسٜط عاّ ايرباَخ اإلزاض١ٜ
 ًـ1412ٖ يعا١ََٓػل قطاع اإلزاض٠ ا
  ٖـ1402،  1400 ٚنٌٝ َطنع ايسضاغاا ايته١ًُٝٝ َٚعٗس املعًُني بايطٜاض 

 ًٖـ1400،  1398 ٚنٌٝ َعٗس املعًُني غُٝؼ َؿٝط
 

ً:ًانذراضبتًاإلضرتاجٍجٍةًورضمًانطٍبضبتًانعبمةخبمطبًا
   ٗ ا عًـ٢  املػا١ُٖ يف ايعسٜس َٔ ايسضاغاا ٚايعُاٍ ايعًُٝـ١ شاا ايكـ١ً باإلغـرتاتٝحٝاا،َٚٓ

 غبٌٝ املثاٍ:

 املؿاضن١ يف إعساز اـطط ٚاإلغرتاتٝحٝاا شاا ايك١ً بٓؿاط َعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ 

  :ٕٖـ1417 إغرتاتٝحٝاا َٚٗاضاا َهافر١ ايفػاز اإلزاضٟ إعساز  َكاي١ بعٓٛا 

 ٖـ1422 : اغتثُاض ؾدكٞ ٚاغرتاتٝحٞيتدطٝطإعساز َكاي١ بعٓٛإ ا 

  ٖـ1423 ٚايت١ُٝٓ اإلزاض١ٜ يتعإٚ بني َعاٖس اإلزاض٠اعهًٛا يف ؾ١ٓ ضغِ اغرتاتٝح١ٝ 

 ٖـ1424 "غرتاتٝحٞاملػتسٜط٠ بايكٝاز٠ ٚايتػٝري اإل "اجتُاع ايطاٚي١ ايتسضٜب يف 

  ِٜٖـ1424 أبٗا - ذًك١ ايكٝاز٠ ٚايتػري اإلغرتاتٝحٞ يف جاَع١ املًو خايستكس 

 ٕٖـ1424 ٝحٞ:  ايكٝاز٠ ٚايتػٝري االغرتاتإعساز ذكٝب١ تسضٜب١ٝ بعٓٛا 

 ٖـ1425 غرتاتٝح١ٝ ملؤغػ١ غًُٝإ ايطاجرٞ اـري١ٜإعساز اـط١ اإل 

 يف إعساز اإلغرتاتٝح١ٝ اـاق١ مبطنع املًو عبسايععٜع يًرٛاض  املؿاضن١

 ٖـ1425 ايٛطين
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  تطمج١ ٚتطبٝل أغًٛب ١٦ٖٝ ايَِ املترس٠ يف إعساز اـطط اإلغرتاتٝح١ٝ

 ٖـ1425 ()إعساز ايربْاَخٚتٓفٝصٖا ٚتكٛميٗا 

 ايتدطٝط االغرتاتٝحٞ يف املٓعُاا ايعا١َ  ذكٝب١ تسضٜب١ٝ بعٓٛإ: إعساز

 ٖـ1427 ٚغري ايطع١ٝ

 ٕإىل اآ ٖـ1408 املػا١ُٖ يف أزبٝاا ؼًٌٝ ايػٝاغاا ايعا١َ 

 ٕٞاآإىل  ـ1425ٖ تٓفٝص ذًكاا ٚٚضف عٌُ يف فاٍ ايتدطٝط اإلغرتاتٝح 

 غرتاتٝح١ٝ اـاق١ بٛظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ  إعساز ايطؤ١ٜ ٚايطغاي١ ٚايٖساف اإل

 ٖـ1428 ٚايكط١ٜٚ

 ٍٖـ1429 تكِٝٝ ايتكٛض ايٚيٞ إلعساز اـطط اإلغرتاتٝح١ٝ يٛظاض٠ ايعس 

  ضاجع إغرتاتٝح١ٝ ايعٌُ ايبًسٟ باملًُه١ املعس٠ َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ

بتٛجٝ٘ َٔ ( GTZَع املؤغػ١ ايملا١ْٝ يًتعإٚ ايفين ) ٚايكط١ٜٚ بايتعإٚ

/ َٓكٛض بٔ َتعب بٔ عبسايععٜع " ْا٥ب ري ايسنتٛضقاذب ايػُٛ املًهٞ ايَ

 ٖـ1430 "ٚظٜط ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ

 ٟٖـ1430 إعساز ايػٝاغاا اـاق١ ظُع١ٝ ايَري غًُإ يإلغهإ اـري 

  إيكا٤ قانط٠ عٔ اإلغرتاتٝح١ٝ يف جنطإ مبٓاغب١ تسؾني نتاب: ايكٝاز٠

 ٖـ1430 ح١ٝ: فٔ َٚٓٗخاإلغرتاتٝ

  إعساز َٓٗخ اهلٝحإ يف إعساز اـطط اإلغرتاتٝح١ٝ يًُٓعُاا اؿه١َٝٛ

 ٖـ1430 ٚاملٓعُاا غري ايطع١ٝ

 ٖـ1432 املؿاضن١ يف إعساز اـط١  اإلغرتاتٝح١ٝ ي١٦ًٝٗ ايعامل١ٝ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ 

 ٖـ1433 -1431 تؿاض ايط٥ٝػٞ(.املؿاضن١ يف إعساز إغرتاتٝح١ٝ َهافر١ ظضاع١ ٚ تعاطٞ ايكاا )املػ 

 ٖـ1433 املؿاضن١ يف إعساز إغرتاتٝح١ٝ َطنع املٓٗاد 

  َطنع أغباض يًسضاغاا  –املكطض ايعاّ يسضاغ١ ثكاف١ اؾٌٝ اإلغرتاتٝح١ٝ

 ٖـ1436 ٚايبرٛث ٚاإلعالّ 

  ِٝٝعٌُ َػتُط غتؿاضاا يف فاٍ ايتدطٝط اإلغرتاتٝحٞاالَطاجع١ ٚ تك 
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ًاإلدارٌةً:ًالضحشبراتضبدضبًا
 

 ٖـ1412 )اإلقالح اإلزاضٟ(. زضاغ١ ٚاقع املؤغػاا ايعا١َ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

  ٖـ1415    زضاغ١ تٓع١ُٝٝ يًُطنع ايعطبٞ يًسضاغاا اي١َٝٓ 

 ٖـ1418    زضاغ١ إعاز٠ تٓعِٝ ايكٛاا اـاق١ ئَ ايططم 

 ـ1419ٖ       تٓعِٝ ؾطن١ ذا٥ٌ ايعضاع١ٝ 

 ٖـ1419   ايتٓع١ُٝٝ ملؤغػ١ عػري يًكراف١ ٚايٓؿط إعساز ايسضاغ١ 

 ٖـ1419     إعساز ْعاّ َؤغػ١ عػري يًكراف١ ٚايٓؿط 

 ٖـ1419   إعساز يٛا٥ح ايعٌُ ٚاؾعا٤اا ٚاملهاف٦اا ملؤغػ١ عػري 

 ٖـ1419  إعساز ايٛقف ايٛظٝفٞ ملٓػٛبٞ َؤغػ١ عػري يًكراف١ ٚايٓؿط 

 ٜٖـ1419 ١ مبعٗس اإلزاض٠ ايعا١َاإلؾطاف ع٢ً ْؿاط ايسضاغاا االغتؿاض 

 ًِٝيبٓاا باملٓاطل ا املؿاضن١ يف َطاجع١ ٚإعساز اغتُاض٠ تكِٜٛ أزا٤ إزاضاا تع

 ٖـ1420 إىل تاضخي٘ ٚاحملافعاا

  زضاغ١ خاق١ باهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًٛظا٥ف ايعًٝا يألَا١ْ ايعا١َ جملًؼ

 ٖـ1421 ايتعإٚ يسٍٚ اـًٝخ ايعطب١ٝ.

  ٖـ1421 ايعا١َ يًُتابع١ بٛظاض٠ ايساخ١ًٝإعاز٠ تٓعِٝ اإلزاض٠ 

 ايَري فٝكٌ بٔ  إعساز ايٓعاّ ايغاغٞ ٚايال٥ر١ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ملؿطٚع جا٥ع٠

 ٖـ1421 فٗس بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز ٜطمح٘ اهلل

 ٖـ1421    إعساز زضاغ١ ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ يًحٗاا اؿه١َٝٛ 

 ٖـ1423      زضاغ١ تٓعِٝ جاَع١ املًو خايس 

 ٖـ1423    اإلغاث١ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ : ضؤ١ٜ َػتكب١ًٝ 

 ٖـ1424  تكِٝٝ ايسضاغ١ االغتؿاض١ٜ اـاق١ بٛظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ 

  ٖـ1425     ايسضاغ١ ايتٓع١ُٝٝ يألجٗع٠ اؿه١َٝٛ اي١َٝٓ 

 ٖـ1427     ايسضاغ١ ايتٓع١ُٝٝ يط٥اغ١ االغتدباضاا ايعا١َ 

 ٖـ1429، 1428 يٛظاض٠ ايؿؤٕٚ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ يسضاغ١ ايتٓع١ُٝٝإعساز ا 
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 اؾتًُت احملاٚض ايتاي١ٝ: زضاغ١ ؾا١ًَ ؾُع١ٝ ايَري غًُإ يإلغهإ اـريٟ إعسز 

  قٝاغ١ ايطغاي١ ٚايػٝاغاا ٚايٖساف ايعا١َ يإلغرتاتٝح١ٝ يًحُع١ٝ 

  إعساز اهلٝهٌ ٚايسيٌٝ ايتٓعُٝٞ يًحُع١ٝ 

 ٝاا يًحُع١ٝإعساز زيٌٝ ايكالذ 

  ٞزيٌٝ ايٛقف ايٛظٝف 

 خط١ تكٓٝف ٚتكِٝٝ ايٛظا٥ف ٚغًِ ايطٚاتب ٚايبسالا 

 غٝاغ١ ٚإجطا٤اا ايك٣ٛ ايعا١ًَ 

 إعساز ايال٥ر١ املاي١ٝ يًحُع١ٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 ٖـ1430

  ٖـ1431  هل١٦ٝ ايػصا٤ ٚايسٚا٤  ايتٓع١ُٝٝ ايسضاغ١َطاجع١ 

  ــ١ ــَِٝطاجعـ ــام )اـطـــ    ٚتكٝـ ــاع اــ ــا١ًَ يف ايكطـ ــ١ ؾـ ــرتاتٝح١ٝ  ١زضاغـ اإلغـ

 ٖـ1431 ٚايسضاغ١ ايتٓع١ُٝٝ(

 ٖـ1433، 1432 )ض٥ٝؼ ايفطم( إعساز َٓٗخ يتطبٝل إزاض٠ اؾٛز٠ ايه١ًٝ 

 عاز٠ تٓعِٝ اإلزاض٠ ايعا١َ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ بؿطن١ ايػاظ إل إعساز زضاغ١

 ٖـ1433 ٚايتكٓٝع اي١ًٖٝ

 َػتُطٙ تكسِٜ إغتؿاضاا تطٛع١ٝ 
    

 

 :بعض اجلوات احلكووية رغ لدىالعىن كىستشار غري وتف
 

 ٖـ1416  غري َتفطغ يس٣ ٚظاض٠ ايعسٍ ًاَػتؿاض 

  ٖـ1418 غري َتفطغ يس٣ املسٜط١ٜ ايعا١َ ؿطؽ اؿسٚزًا َػتؿاض 

 ٖـ1422، 1421 غري َتفطغ يس٣ ايسفاع املسْٞ ًاَػتؿاض 

 ٖـ1424، 1423

 ٖـ1426، 1425

 ٖـ1426، 1425  َػتؿاضًا يس٣ ٚظاض٠ االتكاالا ٚتك١ٝٓ املعًَٛاا 

  ٖـ1430، 1429  َػتؿاضًا يس٣ االغتدباضاا ايعا١َ 

ً
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ًعضىٌةًاجملبنصًواذلٍئبتًوانهجبنًوفرقًانعممرئبضةًو:ًضبثعبًا ً 
 ًٛ  ٖـ1412     .بًح١ٓ ايكبٍٛ بايرباَخ اإلعساز١ٜ اعه

 ٖـ1412   فطٜل زضاغ١ ٚقع املؤغػاا ايعا١َ)يإلقالح اإلزاضٟ( آَػًك 

 ًٛ  ٖـ1413 يف املعٗس  هًف بٛنع َكرتذاا يع١ًُٝ ايتفطغ ايعًُٞايفطٜل امل اعه

 ًٛ  ٖـ1413     بايًح١ٓ ايعًٝا يإلعساز يًُؤمتط ايسٚيٞ يًعًّٛ اإلزاض١ٜ اعه

 ٖـ1414 . مح١ً ايسنتٛضاٙ ؾ١ٓ ايٓعط يف طًباا تطق١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜب َٔ آَػًك 

 ٖـ1414  يًح١ٓ اإلعساز يٓس٠ٚ "اإلزاض٠ يف املًُه١" آَػًك 

 ًٛ  ٖـ1414 .  بًح١ٓ اؿاالا ايتسضٜب١ٝ اعه

 ًٛ  ٖـ1415  .يًسضاغاا ايته١ًُٝٝ يف زضاغ١ اغتؿاض١ٜ تٓع١ُٝٝ يًُطنع ايعطبٞ اعه

 ٖـ1416 .عهًٛا يف ؾ١ٓ ايبرٛث 

 ًٛ َـٔ ذًُـ١ ايـسنتٛضاٙ     يف ؾ١ٓ ايتركـل َـٔ اغـتٝفا٤ أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜب       اعه

 ٖـ1417 .يؿطٚط ايرتق١ٝ

 ٖـ1417 ًح١ٓ إزاض٠ ايهٛاضث يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜي آَػًك 

 ًٛ  ٖـ1417    .يف ؾ١ٓ ايبرٛث اعه

 ٖـ1417 .يترطٜط ف١ً اإلزاض٠ ايعا١َ  اض٥ًٝػ 

 ًٛ  ٖـ1417 ٚايهطٚض١ٜ عٔ املعٗس يف ؾ١ٓ تعٜٚس اؾُٗٛض باملعًَٛاا ايغاغ١ٝ  اعه

 ًٛ  ٖـ1418 . يف ؾ١ٓ املطبٛعاا اعه

 ًٛ  ٖـ1418  .ايتفطغ ايعًُٞ َٔ ذ١ًُ ايسنتٛضاٙ ا يف ؾ١ٓعه

 ًٛ قًٝـ١ أٚ عطبٝـ١    يف ايفطٜل املدكل يسضاغ١ االقـرتاح بؿـ ٕ عكـس َـؤمتطاا     اعه

 ٖـ1418  أٚ زٚي١ٝ باملعٗس

 ًٛ َـٔ اغـتٝفا٤    يف ؾ١ٓ زضاغ١ طًباا االبتعاث يسضاغ١ ايـسنتٛضاٖٛايتركٝل   اعه

 ٖـ1418 .اٙمح١ً ايسنتٛض  ؾطٚط ايرتق١ٝ ٚايتفطغ ايعًُٞ َٔ

 ًٛ  ٖـ1418 يف فطٜل َطاجع١ ذكا٥ب اؿًكاا اعه

 ًٛ  ٖـ1419 .زاض١ٜإلاايتع١ًُٝٝ ٚ ( 13-12-11يًُطاتب) يف ؾ١ٓ إجطا٤ املفان١ً بني املطؾرني اعه

 ًٛ  ٖـ1419 . يف ؾ١ٓ تطٜٛط ايعٌُ يف إزاض٠ االغتؿاضاا اعه

  ًٛ يطبـــع ٚايتـــ يٝف يف ؾٓـــ١ تطــٜٛط ال٥رـــ١ املهافـــنا ٚال٥رــ١ ايٓؿـــط ٚذكــٛم ا    اعهــ

 ٖـ1419 .ملطنع ايبرٛث

 ًٛ  ٖـ1419 .يف ؾ١ٓ زضاغ١ ع١ًُٝ ايكبٍٛ ياليترام برباَخ املعٗس اعه

 ٖـ1419 .يًح١ٓ تععٜع ثكاف١ اؾٛز٠ آَػًك 
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 ًٛ  ٖـ1419 .ٖـ1420يف فطٜل ْس٠ٚ إزاض٠ اؿخ  اعه

     عهــٛ اهل٦ٝـــ١ االغتؿــاض١ٜ املٓـــاط بٗــا إعـــساز ايال٥رــ١ ايتٓعُٝٝـــ١  ٛ ث ملطنــع ايبرـــ

 ٖـ1419 .ٚايسضاغاا اإٍلغال١َٝ

 ًٛ  ٖـ1420 يف ؾ١ٓ ايتسضٜب ٚاالبتعاث اعه

 ًٛ  ٖـ1421 يف ؾ١ٓ زضاغ١ ايطًباا ايع١ًُٝ اعه

 ٖـ1421 ٚظاض٠ املعاضف(١ٓ ؼهِٝ َاز٠ ايعًّٛ اإلزاض١ٜ )ض٥ٝؼ ؾ 

  يإلجاب١ عًـ٢ َـا يـس٣     ذهٛض اجتُاعاا ؾ١ٓ ايؿ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ مبحًؼ ايؿٛض٣

 ٖـ1421  .ْعاّ ايبرث ايعًُٞ ١ٓ َٔ اغتفػاضاا ذٍٛ َؿطٚعأعها٤ ايًح

 ٖـ1421 .االؾرتاى َع ؾإ ١٦ٖٝ اـربا٤ يف فًؼ ايٛظضا٤ 

 .ٖـ1422 عهٛ اجملًؼ ايعًُٞ ب نازمي١ٝ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ اي١َٝٓ 

 ٖـ1422 .عهٛ اجملًؼ ايعًُٞ ملعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ 

  ٖـ1422 .اإلزاض٠ ايعا١َض٥ٝؼ ؾ١ٓ ايرتقٝاا ايع١ًُٝ  مبعٗس 

 ٖـ1422 .عهٛ ؾ١ٓ إعساز املٓاٖخ بٛظاض٠ املعاضف 

 َٔ ٖـ1423 .١ُ ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ اإلزاض١ٜعاملٓ عهٛ ١٦ٖٝ ؼطٜط اجمل١ً ايعطب١ٝ يإلزاض٠ ايكازض٠ 

 ًٛ  ٖـ1423 يف ١٦ٖٝ ؼطٜط  زٚض١ٜ اإلزاض٠ ايعا١َ يف َعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ اعه

 ًٛ  ٖـ1423 .اتٝح١ٝ يًتعإٚ بني َعاٖس اإلزاض٠ ٚايت١ُٝٓ اإلزاض١ٜيف ؾ١ٓ ضغِ اغرت اعه

 ًٛ يف ايًحٓــ١ اـاقــ١ بدعــساز ايتٓعــِٝ ٚاـطــ١ االغــرتاتٝح١ٝ ي٦ًٝٗــ١ ايعًٝــا     اعهــ

 ٖـ1424 إلزاض٠ ايهٛاضث 

  ايتٓع١ُٝٝ يف ايًح١ٓ اـاق١ بدعساز ايٓعاّ ايغاغٞ ٚإعساز ايًٛا٥حعهًٛا 

 ٖـ1424 و عبسايععٜع يًرٛاض ايٛطينٚاإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ مبطنع املً

 ًٛا  ٖـ1424 يف ١٦ٖٝ ؼطٜط اإلزاض٠ ايعا١َ يف َعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ عه

 ًٛ  ٖـ1424 يف اجملًؼ ايعًُٞ يًُعٗس اعه

 ًٛا  ٖـ1425      يف اجملًؼ ايعًُٞ يًُعٗس. عه

 ًٛ  ٖـ1425       يف ؾ١ٓ املعٗس ايػه١ٝٓ. اعه

 ًٛا  ٖـ1425 اض٠ ايعا١َ يف َعٗس اإلزاض٠ ايعا١َيف ١٦ٖٝ ؼطٜط زٚض١ٜ اإلز عه

 ًٛ  ٖـ1426 يف ١٦ٖٝ ؼطٜط زٚض١ٜ اإلزاض٠ ايعا١َ يف َعٗس اإلزاض٠ ايعا١َـ اعه

 ٖـ1426 يًُحًؼ ايعًُٞ مبعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ ض٥ًٝػا 

 ًٛا يف ؾ١ٓ عٌُ زضاغ١ اـسَاا ايتسضٜبٝـ١ ٚايبرثٝـ١ ٚاالغتؿـاض١ٜ ايـن ميهـٔ       عه

ْٕ  ٖـ1426 مبكابٌ َازٟٜكسَٗا املعٗس  أ
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           ٍٛض٥اغــ١ فطٜــل َعٗــس اإلزاض٠ ايعاَــ١ يالغــتُاع ملــساٚالا فًــؼ ايؿــٛض٣ ذــ

تكــاضٜط املتابعــ١ ايػــ١ٜٛٓ ـطــ١ ايتُٓٝــ١ ايػــابع١ ٚايتكــاضٜط ايػــ١ٜٛٓ ايؿــا١ًَ     

 يًُعٗس يألعٛاّ

 ٖـ1422/1423

ٖـ 1423/1424

ٖـ  1424/1425

 ٖـ1425/1426

 ٖـ1427    ١ٝٓ باملعٗسض٥ٝؼ ايًح١ٓ ايسا١ُ٥ يًُعًَٛاا ٚايتك 

 ٖـ1427 ض٥ٝؼ ايًح١ٓ ايسا١ُ٥ يًٛثا٥ل ٚاحملفٛظاا باملعٗس 

          عهًٛا يف ايًحٓـ١ ايسا٥ُـ١ يترسٜـس اذتٝاجـاا إزاضاا ٚفـطٚع املعٗـس َـٔ أعهـا٤

 ٖـ1427  ١٦ٖٝايتسضٜب غري ايػعٛزٜني

    عهــــــٛ يف ؾٓــــــ١ املــــــؤمتط ايــــــسٚيٞ يًتُٓٝــــــ١ اإلزاضٜــــــ١:  ــــــٛ أزا٤ َتُٝــــــع يف

ـــ  ايكطاع٣ــــاؿه ــس اإلزاض٠ ايعا١َــ ــاٍ إىل   1430َٛٞ، َعٗــ ـــ ٚإىل ذــــني االْتكــ ٖــ

 ٖـ1430 فًؼ ايؿٛض٣.

    ٖـــ ٚإىل ذــني  1430ض٥ــٝؼ ايًحٓــ١ ايعًُٝــا يف املــؤمتط ايــسٚيٞ يًتُٓٝــ١ اإلزاضٜــ١

 ٖـ 1430 االْتكاٍ إىل فًؼ ايؿٛض٣.

 ًٛا ــ ــ٣ٛ يف       عهـــ ــا٤ جًػـــــ١ فًـــــؼ ايؿـــ ــٌ أثٓـــ ــًٛب ايعُـــ ــ١ أغـــ ــ١ زضاغـــ يف ؾٓـــ

 ٖـ 1430 ٖـ19/05/1430

 ُ١َٝٛ ايثايثــ١ الؼــاز ايربملاْــاا ايغــ١ٜٛٝ ــــاملؿــاضن١ يف اجتُــاع اؾُعٝــ١ ايع

ـــسْٚــيف باْ ـــسْٚٝــــإْ -خ ـ ـــالٍ ايفــــػٝا خـ ـــٛافــــٖـــ امل23/12/1430-20رت٠ ـــ ٔ ــــل َـ

 ٖـ1430 ّ.07-10/12/2009

 ًٛ  ٖـ 1430/ٖـ1429 يف اجملًؼ ايعًُٞ يٓس٠ٚ ايهٛاضث يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  اعه

 ًٛ  ٖـ1433-1431 يف اجملًؼ ايعًُٞ ظاَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ اي١َٝٓ. اعه

 ًٛا  ٖـ1433، 1432 يف ؾ١ٓ ايرتقٝاا ايع١ًُٝ ظاَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ اي١َٝٓ. عه

ػتُط1435  ٖـَ 

 ًٛا  ٖـ1433، 1432 ٣يف ؾ١ٓ ايكساق١ ايربملا١ْٝ مبحًؼ ايؿٛض عه

 ًٛا  ٖـ 1433 جاظإ –غتثُاضمبرافع١ ايسضب ال١ٓ ايع١ًُٝ بٓس٠ٚ ايف ايًح عه

 ًٛا  يف اجملًؼ ايعًُٞ يه١ًٝ ايسضاغاا ايعًٝا ظاَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ عه

 ٖـ1435-1425 يًعًّٛ اي١َٝٓ

 ٖـ1434 ض٥ٝؼ ايًح١ٓ ايربملا١ْٝ ايػابع١ مبحًؼ ايؿٛض٣ 

 ًٛا يف ؾ١ٓ زضاغ١ ْعاّ َطانع اإلذٝا٤  ٖـ1434 عه

 جاَع١ اإلَاّ قُس بٔ  –ًح١ٓ االغتؿاض١ٜ ملطنع غٛم ايعٌُ ض٥ٝؼ اي

 ٖـ1435-1434 غعٛز اإلغال١َٝ

 .ًُٖٞـ1436 عهٛ فًؼ أَٓا٤ جا٥ع٠ جاظإ يًتفٛم ايع 
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 ٖـ1422 : اغتثُاض ؾدكٞ ٚاغرتاتٝحٞايتدطٝط  .29

 ٖـ1423 يف ايٛطٔ ايعطبٞ اؿتُٞ يتععٜع جٗٛز اي١ُٝٓ اإلزاض١ٜ اإلزاض٠ اي١َٓٝ: املطًب   .30

 ٖـ1423 َكاض١ْ بني  اشد ايهٛاضث : ايبرث عٔ زيٌٝ يػٝاغ١ ؾا١ًَ  .31

 ٖـ1424 ايفػاز ٚأثطٙ ع٢ً اؾٗاظ اؿهَٛٞ  .32

 ٖـ1425 )عث َؿرتى( عث ٚاقع ايتٛظٝف ٚؼسٜات٘ يف ايكطاع اـام ايػعٛزٟ  .33

 ٖـ1425 : فٔ َٚٓٗخ ايكٝاز٠ االغرتاتٝح١ٝ  .34

 ايتعًِ َٔ أظ١َ ناتطٜٓا: َٓعٛض عًُٞ ٚزٚيٞ َٔ َهاَني ذٍٛ إزاض٠ ايظَاا  .35

 ٖـ1430 يف املػتكبٌ )تطمج١(

 ٖـ1433 ٚضق١ عٌُ بعٓٛإ: ايسٚض ايطقابٞ جملًؼ ايؿٛض٣  .36

ًوانسٌبراتً:ًادلؤدتراتًواننذواتًوانهقبءاتجبضعبًا
 

 فٝٓا 1413 .١َ ) ٚضق١ عٌُ(املؤمتط ايػٟٓٛ ملساضؽ اإلزاض٠ ايعا .1

 أَطٜها ASPA 1414َؤمتط  .2

يكا٤ تبازٍ اـرباا خالٍ ايعٜاض٠ املٝسا١ْٝ ايثايث١ ملػ٦ٛيٞ َعاٖس اإلزاض٠  .3

 ٖـ1414 ٚايت١ُٝٓ اإلزاض١ٜ يف زٍٚ فًؼ ايتعإٚ يسٍٚ اـًٝخ ايعطب١ٝ.

َعٗس -ملٓعٛض ْس٠ٚ إزاض٠ ايهٛاضث يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ: ايٛاقع ٚا .4

 ٖـ1418 .اإلزاض٠ ايعا١َ

 1997ّ .املؤمتط ايػٟٓٛ ايثاْٞ إلزاض٠ ايظَاا ٚايهٛاضث ايكاٖط٠ .5

 أبٛظيب 1998 .َؤمتط َعٛقاا ايتسضٜب )ايّٝٛ ايتسضٜيب( .6

ايظَاا ٚ أثٓا٤ ايهٛاضث اؿًك١ اـاق١ بايغايٝب ايع١ًُٝ إلزاض٠ ايعًُٝاا .7

 ٖـ1419 .جنطإ- )يكا٤(

)تٛظٝف إزاض٠ اؾٛز٠ ايه١ًٝ يف  املؤمتط ايرتبٟٛ ايثايث إلعساز املعًِ .8

 ٖـ1420 .املؤغػاا ايتع١ًُٝٝ( ٚضق١ عٌُ َه١ املهط١َ
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ايٓس٠ٚ ايهرب٣ ظاَع١ املًو غعٛز املٓعكس٠ مبٓاغب١ َطٚض َا١٥ عاّ ع٢ً  .9

املًُه١  ت غٝؼ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ جاَع١ املًو غعٛز )ػطب١

 ٖـ1420 ١ٝ ايػعٛز١ٜ يف فاٍ اإلقالح اإلزاضٟ خالٍ َا١٥ عاّ ٚضق١ عٌُ(.ايعطب

 بهني 1421 .َؤمتط املعٗس ايسٚيٞ يًعًّٛ اإلزاض١ٜ .10

 ٖـ بهني1421 .يكا٤ ذٍٛ إقالح اإلزاض٠ ايعا١َ يف آغٝا .11

ن١ًٝ ايكٝاز٠ ٚايضنإ  املؿاضن١ يف ْس٠ٚ )االػاٖاا اإلزاض١ٜ اؿسٜث١( .12

 ٖـ1421 .املػًر١يًكٛاا 

 ٖـ1421 َؤمتط ايسفاع املسْٞ. .13

 ٖـ1422 بايْٝٛإ َؤمتط ايهٛجنطؽ اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ يًعًّٛ اإلزاض١ٜ يف َس١ٜٓ أثٝٓا .14

ًَتك٢ خازّ اؿطَني ايؿطٜفني املًو فٗس بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز  .15

 ٖـ1422 اإلغالَٞ ايثكايف يف نٛبٓٗاجٔ بايس طى

 ٖـ1422  جاَع١ أّ ايكط٣ )إزاض٠ اؾٛز٠ ايه١ًٝ يف ايتعًِٝ(قانط٠ يف  .16

املؿاضن١ يف ْس٠ٚ "ايكطاعاا زاخٌ ب١٦ٝ ايعٌُ: ايغباب ٚاؿًٍٛ" املٓعكس٠  .17

 ٖـ1422 يف َػتؿف٢ ايُٝا١َ بايطٜاض

ض٥اغ١ اؾًػ١ ايػازغ١ بعٓٛإ " ػاضب ع١ًُٝ يتٛطني ايٛظا٥ف يف ايكطاع  .18

ام بايتٛظٝف ٚايػعٛز٠ املٓعكس يف ايػطف١ ايتحاض١ٜ يف ايًكا٤ اـ اـام"

 ٖـ1422 ٖـ16/1422- 15 ايكٓاع١ٝ بايطٜاض يف ايفرت٠ َٔ

 ٖـ1423 تٓفٝص بطْاَخ أشاعٞ بعٓٛإ )اإلزاض٠ ٚاجملتُع( يٛظاض٠ اإلعالّ .19

ط ايعطبٞ ايثاْٞ يًبرٛث ٚايٓؿط املٓعكس يف ايؿاضق١ خالٍ ايفرت٠ َٔ ـاملؤمت .20

 ٖـ1423 2002ّ  إبطٌٜ 1-3

االؾطاف ايعًُٞ ع٢ً املًتك٢ ايٍٚ يًحُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاض٠ بعٓٛإ "ٚاقع  .21

َٚػتكبٌ اإلزاض٠ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايعػٛز١ٜ" املٓعكس يف َس١ٜٓ ايطٜاض يف 

 ٖـ1423 ٖـ.9/3/1423-8ايفرت٠ َٔ 

٤ ٚتطٜٛط " ٛ جٛز٠ ذه١َٝٛ َٔ أجٌ  ا :املؤمتط ايسٚيٞ ايثاْٞ بعٓٛإ .22

 ٖـ1423 .َػتُط" ايصٟ عكس مبس١ٜٓ ْٝٛزهلٞ باهلٓس

إيكا٤ قانط٠ بعٓٛإ "ايهٛاضث ٚايظَاا" يًحُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاض٠ يف  .23

 ٖـ1423 ٖـ11/11/1423ايػطف١ ايتحاض١ٜ ّٜٛ ايثالثا٤ 
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يًُرٛض ايثاْٞ اـام مبهافر١ ايفكط ٚاالغتعباز. املٓعكس يف  اَكطًض .24

 ٖـ1424 اَريٕٚ. املعٗس ايسٚيٞ يًعًّٛ اإلزاض١ٜٜاْٚسٟ، ايه

ض٥اغ١اؾًػ١ ايٚىل  يف ْس٠ٚ "اإلزاض٠ بايكِٝ" املٓعكس٠ يف غًط١ٓ عُإ  .25

 2003ّ ّ.29/12/2003-28خالٍ ايفرت٠ َٔ 

 ٖـ1425 ض٥ٝؼ ايًح١ٓ ايع١ًُٝ يًًُتك٢ اإلزاضٟ ايثاْٞ اإلزاض٠ ٚاملتػرياا ايعامل١ٝ اؾسٜس٠   .26

ؿاضن١ يف املؤمتط ايعطبٞ ايطابع ) يًبرٛث اإلزاض١ٜ َٔ َٓعٛض ايفهط اإلزاض٠ امل .27

 2004ّ 2004ّايعطبٞ اإلغالَٞ : ايت ٌٖٝ ٚايتٛظٝف املعاقط٠( ايكاٖط٠  فرباٜط    

ــساضؽ      .28 ــازاا َعاٖـــس َٚـ ــاع ايػـــٟٓٛ ايػـــازؽ ملـــسٜط ٚقٝـ ــاضن١ يف االجتُـ املؿـ

 ٖـ22/2/1425 ٖـ22/2/1425اإلزاض٠ يف تْٛؼ 

ٚضق١ عٌُ َكس١َ يٓس٠ٚ إزاض٠ ايتػٝري بعٓٛإ: "َٔ اإلزاض٠ بايظَـ١ إىل اإلزاض٠   .29

 ٖـ1425 بايتػٝري" )زَؿل(

ايًكـا٤ ايثايـث عؿـط يكـاز٠ ايعُـٌ ايرتبـٟٛ بـٛظاض٠ ايرتبٝـ١          –ايثكاف١ اإلزاضٜـ١   .30

 ٖـ1426 ٖـ29/1/1426-26ايباذ١  –ٚايتعًِٝ 

 ٖـ1426 ٓتٗٞ باإلقكا٤"إيكا٤ قانط٠ بعٓٛإ "اؿٛاض امل .31

 ٖـ1427 إيكا٤ قانط٠ بعٓٛإ "اإلزاض٠ ٚضا٤ اإلبساع" .32

 ٖـ1427 إيكا٤ قانط٠ به١ًٝ املًو فٗس اي١َٝٓ .33

تكسِٜ ذًك١ ْكاف ذٍٛ تطٜٛط اإلزاض٠ يف اجتُاع فًـؼ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ     .34

 ٖـ1427/1428 ٖـ1427/1428ايثاْٞ َٔ ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط٠ يًعاّ ايسضاغٞ 

ذهٛض يكا٤ "ايكٝاز٠ ع٢ً َػت٣ٛ ضفٝع" تكسِٜ خنبـ١ َـٔ اــربا٤ ايعـاملٝني      .35

يف ايكٝــاز٠ عــرب ايقُــاض ايكــٓاع١ٝ ٚ  تٓفٝــصٙ يف َعٗــس اإلزاض٠ بايطٜــاض يف  

 ٖـ1427 ٖـ23/10/1427

 :  ٛشد اهلٝحإ يف اإلزا٠ ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ يف عكط ايعٛمل١َ شم  .36

 ٖـ1429 ايكٝاز٠ باؾساض٠ –

قانــط٠ بعٓــٛإ: ٖــٌ أظَتٓــا يف اإلزاض٠ أظَــ١ عًــِ أّ أظَــ١ أخــالم : ايػطفــ١     إيكــا٤ .37

 ٖـ1430 ٖـ29/08/1430ايتحاض١ٜ ايكٓاع١ٝ ب بٗا، يف ايفرت٠ َٔ 

ض٥اغ١ اؾًػ١ ايٚىل يف يكا٤ ايسفاع املسْٞ ذـٍٛ ايهـٛاضث: أغـؼ َٚتطًبـاا      .38

 ٖـ1430 ٖـ14/10/1430عكس يف ايفرت٠ َٔ ايهٛاضث بايطٜاض ٚاملٓ

 ٖـ1433-1431 ٖـ.1433-1431 إيكا٤ احملانطاا اإلزاض١ٜ يف ن١ًٝ املًو فٝكٌ اؾ١ٜٛ .39

 ٖـ1431 َٓٗخ عًُٞ يًتطٜٛط اإلزاضٟ -ايَري غًطإ  -ايتحاضب ايٓاجر١  .40
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 ٖـ1433-1431 ٖـ1433-1432-1431 -41قانط ًا زا٥ِ يف جاَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ اي١َٝٓ  .41

 ٖـ1433 قانط٠ عا١َ بعٓٛإ  : تساعٝاا إختالٍ ايغط٠ ايساع١ُ .42

 2008ّ املًتكٞ ايػٟٓٛ ايثاْٞ يكٝازاا املعًَٛاا ٚ االتكاالا يف ايٛطٔ ايعطبٞ .43

إ: ؾــإ ايتُٓٝــ١ بــني ايٓعطٜــ١        .44 قانــط٠ بًحٓــ١ ايتُٓٝــ١ بايباذطـــ قــبٝا بعٓـٛـ

 ٖـ1435 ٖـ2/10/1435: بتاضٜذ ،ٚاملُاضغ١

إيكــا٤ نًُــ١ يف اذتفايٝــ١ تهــطِٜ ايزٜــب ايغــتاش/ عبــس ايــطمحٔ ايطفــاعٞ        .45

 ٖـ1435 بعٓٛإ: عبس ايطمحٔ ايطفاعٞ قامسًا َؿرتنًا يف ايثكاف١

 -املؿاضن١ يف َٓتس٣ ايطٜاض االقتكازٟ:  ٛ تُٓٝـ١ اقتكـاز١ٜ َػـتسا١َ     .46

 2014ّٖـ/1435 قٛض املٛاضز ايبؿط١ٜ

ــ .47 ــاٍ ايفهــ ــ١ أضأؽ املــ ــاٍ  -؟ املــــؤمتط ايعطبــــٞ ايٍٚ  إبــــساع إزاضٟ ّطٟ بسعــ ضأؽ املــ

أبطٜـٌ )ْٝػـإ(    30-28 ٛ ضؤ١ٜ جسٜس٠ يالغتثُاض ٚايتطٜٛط  -ايفهطٟ ايعطبٞ 

 2013ّٖـ/1434 غًط١ٓ عُإ. –املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ اإلزاض١ٜ َػكط  –ّ 2013

ٍ مجــــٝح تكــــسِٜ يكــــا٤ عًُــــٞ يفطٜــــل اـطــــ١ اإلغــــرتاتٝح١ٝ يف َؤغػــــ١ آ .48

اـريٜــ١ بعٓــٛإ: ايتدطــٝط اإلغــرتاتٝحٞ )َفَٗٛــ٘ ٚأبعــازٙ( ٚشيــو ٜــّٛ        

 ٖـ1435 ٖـ9/7/1435اـُٝؼ 

إيكـــا٤ قانـــط٠ عـــٔ املػـــ٦ٛي١ٝ االجتُاعٝـــ١ يف ؾٓـــ١ ايتُٓٝـــ١ االجتُاعٝـــ١  .49

 ٖـ1436 ب بٞ عطٜـ 

 ٖـ1436 ض٥اغ١ ٚفس ؾ١ٓ ايكساق١ ايربملا١ْٝ ايػعٛز١ٜ ايغرتاي١ٝ  .50

ؿــاضن١ يف عهــ١ٜٛ ٚفــس فًــؼ ايؿــٛض٣ بط٥اغــ١ َعــايٞ ض٥ــٝؼ اجملًــؼ        امل .51

 ٖـ1436 يعٜاض٠ ايربملإ االغرتايٞ.

–قانـــط٠ بعٓـــٛإ: اغتؿـــطاف املػـــتكبٌ يف عٗـــس غـــًُإ بـــٔ عبـــس ايععٜـــع  .52

 2016ّٖـ/1437 اؾُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاض١ٜ.

 2016ّٖـ/1437 ١ٝ باؾٓازض١ٜقط١ٜ جاظإ ايرتاث -قانط٠ بعٓٛإ: غري٠  ا٤ يف عاّ عطا٤  .53

املؿــاضن١ يف ًَتكــ٢ ايعُــٌ ايتطــٛعٞ ايٍٚ مبٓطكــ١ جــاظإ يف ايفــرت٠ َــٔ       

 2016ّٖـ/1437 ٖـ.1437مجاز٣ اآخط٠  21-22

ٚضؾــ١  –قانـط٠ بعٓــٛإ: االػاٖـاا اؿسٜثــ١ يف تطـٜٛط ايكٝــازاا اإلزاضٜـ١      .54

 2016ّٖـ/1437 ١.اؾُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاضٜ -ايكٝاز٠ ٚزٚضٖا يف ايتُٝع 
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ً:اإلجنبزًيفًرلبلًانحذرٌتًوجنمٍةًادلىاردًانجشرٌة:ًًعبشراًا
 التدريب يف جماه اإلدارة العاوة يف احلكوه التالية: –أ    

  ايكٝاز٠ ٚاإلؾطاف .1

  ايتٓعِٝ .2

  إزاض٠ ايٛقت .3

  نػٛط ايعٌُ .4

  اؽاش ايكطاضاا ٚذٌ املؿهالا .5

  ايتٓػٝل .6

  ايتفاٚض .7

  إزاض٠ اؾٛز٠ ايه١ًٝ .8

  ايتدطٝط اإلغرتاتٝحٞ- ايتدطٝط .9

  ايتسضٜب .10

  اإلبساع ٚذٌ املؿهالا .11

  تسضٜب املسضبني .12

  ت١ُٝٓ َٗاضاا َسٜطٟ ايتسضٜب .12

  ٚايظَاا إزاض٠ ايهٛاضث .14

  ايتطٜٛط ايتٓعُٝٞ .15

  َٓٗخ ايبرث ايعًُٞ .16

  تؿاض١ٜت١ُٝٓ املٗاضاا االغ .17

  ت١ُٝٓ َٗاضاا ايتسضٜب .18

ؾاضى قانًطا يف أنازمي١ٝ ْاٜف ايعطبٝـ١ يًعًـّٛ ايَٓٝـ١ إىل جاْـب تكـسِٜ       .19

  ايتسضٜب يف بعض ايكطاعاا اي١َٝٓ يف َٛنٛعاا اإلزاض٠

  يف َٛنٛع املٛاضز ايبؿط١ٜ ًاقانط .20

 ٖـ1423 زاض١ٜايتسضٜب يف املعٗس ايعايٞ يًكها٤ يف َٛنٛع املٗاضاا اإل .21

 ٖـ1423 تٓفٝص ذًك١ عٔ "ت١ُٝٓ املٗاضاا االغتؿاض١ٜ " قطط .22

 ٖـ1424 " اجتُاع ايطاٚي١ املػتسٜط٠ بايكٝاز٠ ٚايتػٝري االغرتاتٝحٞايتسضٜب يف" .23

 ٖـ1424 يف جاَع١ املًو خايس أبٗاًك١ ايكٝاز٠ ٚايتػري اإلغرتاتٝحٞ ذ .24

 ٖـ1424 (ًكها٤ مبٛنٛع )املٗاضاا اإلزاض١ٜ املعٗس ايعايٞ يقانطًا يف .25
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 ٖـ1424 قانطًا يف ن١ًٝ املًو فٗس اي١َٝٓ  بعٓٛإ )إزاض٠ ايكِٝ( .26

 ٖـ1424 ؼ ايؿٛض٣(ذًك١ إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ )فً .27

 ٖـ1425 زاضٟ املٓفس٠ يف أَاض٠ ايطٜاضذًك١ ايكٝاز٠ ٚاإلبساع اإل .28

 ٖـ1425 ايتسضٜبذًك١ ت١ُٝٓ َٗاضاا َػ٦ٛيٞ  .29

 ٖـ1425 ٌ املؿهالا ٚاؽاش ايكطاضاا"ذًك١ "ذ .30

 ٖـ1426 ذًك١ "إزاض٠ ايظَاا" .31

 ٖـ1426 ذًك١ ؼًٌٝ املؿهالا ٚقٓع ايكطاضاا .32

 ٖـ1427 تٓفٝص ٚضؾ١ عٌُ ايتدطٝط االغرتاتٝحٞ .33

 ٖـ1427 بطْاَخ ايػٝاغاا ٚاإلجطا٤اا يف املٓعُاا ايعا١َ ٚغري ايطع١ٝ .34

 ٖـ1430 بطْاَخ َٗاضاا االتكاٍ ٚايتعاٌَ َع ايعُال٤ ملٓػٛبٞ االتكاالا ايػعٛز١ٜ   .35

 ٖـ1430 بطْاَخ إزاض٠ ايٛقت ٚاالجتُاعاا ملػٓٛبٞ االتكاالا ايػعٛز١ٜ .36

 ٖـ1430 بطْاَخ املٗاضاا اإِلؾطاف١ٝ ملٓػٛبٞ االتكاالا ايػعٛز١ٜ .37

 ٖـ1430 باز  ٚايكِٝ ملٓػٛبٞ االتكاالا ايػعٛز١ٜبطْاَخ ايعٜاضاا املٝسا١ْٝ: امل .38

 ٖـ1430 قانط٠ بعٓٛإ فٔ ؼكٝل ايٖساف يًٓس٠ٚ ايعامل١ٝ يًؿباب اإلغالَٞ .39

: ايتُٝع ٚاإلبساع يف ايتـاثري ٚاإلقٓـاع يًٓـس٠ٚ ايعاملٝـ١ يًؿـباب      قانط٠ بعٓٛإ .40

 ٖـ1430   اإلغالَٞ

 يتطـــٜٛط يف املٓعُـــ١" ملٓػـــٛبٞ اؾُعٝـــ١قانـــط٠ بعٓـــٛإ: "قٝـــاز٠ ايتػـــٝري ٚا .41

 ٖـ03/1431 ايػعٛز١ٜ يإلزاض٠ مبٓطك١ جنطإ بفٓسم ٖٛيٝسٟ إٕ جنطإ

 ٖـ1431 إيكا٤ زٚض٠ تسضٜب١ٝ بعٓٛإ: تبػٝط اإلجطا٤اا ملٓػٛبٞ إزاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بايًٝث .42

 ٖـ1432 تٓفٝص ذًك١ ايتسضٜب مبحًؼ ايؿٛضٟ .43

 ٖـ1433-1430 نفا٤اا يًتسضٜب يعاَّطنع اا املؿاضن١ يف فاعًٝ .44

ــ١      .45 ــؼ ايرتبٝـ ــاع فًـ ــٜٛط اإلزاض٠ يف اجتُـ ــٍٛ تطـ ــط٠ ذـ ــا٤ قانـ ــِٝ  إيكـ ٚايتعًـ

 ٖـ1427 ٖـ.1427/1428َٔ ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط٠ يًعاّ ايسضاغٞ  ايثاْٞ

 ٖـ1428 يف يكا٤ اؾُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاض٠ إيكا٤ قانط٠ بعٓٛإ: "ايبرث عٔ خاضط١ ايططٜل" .46

 ٖـ1429      "إيكا٤ قانط٠ بعٓٛإ: "ايتحطب١ ايك١ٝٓٝ" يف يكا٤ اؾُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاض٠ .47

 ٖـ1429 : "إزاض٠ نػٛط ايعٌُ" يف ن١ًٝ ايسضاغاا ايعًٝا يًبٓااإيكا٤ قانط٠ بعٓٛإ .48

 ٖـ1430 ذا٥ٌ ""اإلزاض٠ ايك١ٝٓٝ :إيكا٤ قانط٠ بعٓٛإ .49

 ٖـ1430 "َػتكبٌ ايت١ُٝٓ يف جاظإ": ٛإإيكا٤ قانط٠ بعٓ .50
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 ٖـ1431ّ/2012 ايغايٝب اؿسٜث١ يف َهافر١ ايفػاز اإلزاضٟ .51

 ٖـ1432 َٗاضاا ايكا٥س اإلغرتاتٝحٞ .52

 ٖـ1433 ايكٝاز٠ املبسع١: فٔ ؼكٝل ايٓتا٥خ َٔ خالٍ اآخطٜٔ .53

 ٖـ1433 ايفهط اإلغرتاتٝحٞ يًكاز٠ .54

 ٖـ1434 قبٝا –َطنع ايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ -يف َٓطك١ جاظإ  إيكا٤ عٔ ايت١ُٝٓ .55

 ٖـ1434 ؼٌٜٛ ايفهاض إىل َؿطٚعاا ٚخطط إجناظ .56

 ٖـ1437 اإلعساز ٚاـطط ايتؿػ١ًٝٝ-ايتدطٝط االغرتاتٝحٞ  .57
  

 إعداد حكائب تدريبية: –ب 
 

 ٖـ1414 ت١ُٝٓ املٗاضاا ايتسضٜب١ٝ )باملؿاضن١ َع ظَال٤ آخطٜٔ( .1

 ٖـ1416 ت١ُٝٓ َٗاضاا َسٜطٟ ايتسضٜب ) املؿاضن١ َع ظٌَٝ آخط( .2

 ٖـ1416 ت١ُٝٓ إزاض٠ اؾٛز٠ ايه١ًٝ )باملؿاضن١ َع ظٌَٝ آخط( .3

 ٖـ1421 االغتعساز ملٛاج١ٗ ايهٛاضث .4

 ٖـ1422 إجطا٤ َكابالا ايتٛظٝف .5

 ٖـ1422 ايكٝاز٠ ٚاإلبساع اإلزاضٟ .6

 ٖـ1423 ت١ُٝٓ املٗاضاا اإلزاض١ٜ .7

 ٖـ1424 يكٝاز٠ ٚايتػٝري االغرتاتٝحٞا .8

 ٖـ1425 املٗاضاا ايتسضٜب١ٝ ملػ٦ٛيٞ ايتسضٜب .9

 ٖـ1427 ايتدطٝط االغرتاتٝحٞ يف املٓعُاا ايعا١َ ٚغري ايطع١ٝ .10

 ٖـ1427 ايػٝاغاا ٚاإلجطا٤اا .11

 ٖـ1431 ايتدطٝط اإلغرتاتٝحٞ )ؾ١ٓ َهافر١ ايكاا( .12

 ٖـ1431 اض١ٜ )قٛاا ائَ اـام(ايكٝاز٠ اإلز .13

 ٖـ1431 ايكٝاز٠ املبسع١: فٔ ؼكٝل ايٓتا٥خ َٔ خالٍ اآخطٜٔ .14

 ٖـ1433/1434 َٗاضاا ايكا٥س اإلغرتاتٝحٞ .15

 ٖـ1434 ؼٌٜٛ ايفهاض إىل َؿطٚعاا ٚخطط إجناظ .16

 ٖـ1434 اض٠ ايظَااايتدطٝط إلز – ٚظاض٠ ايسفاع – إزاض٠ ايظَاا – اؿًك١ ايع١ًُٝ اـاق١ .17

 ٖـ1435 ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ –إزاض٠ ايتػٝري  .18

 ٖـ1437 زبٞ-جاَع١ بٝؿ١  –ايتدطٝط اإلغرتاتٝحٞ  .19
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ًعضىٌةًاجلمعٍبت:ًاحلبديًعشر
1. ًٛ  ٖـ1419 ؾُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاض٠يف ا اعه

 ٖـ1421-1419 عهٛ فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاض٠ املٓتدب .2

 ٖـ1423 ٥ٝؼ ايًح١ٓ ايع١ًُٝ يًحُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاض٠ املٓتدبض .3

ًٛا .4  ٖـ1424 يف اؾُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يالعالّ ٚاالتكاٍ عه

ًٛا يف اؾُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاض٠ .5 ًٛا زا٥ِ( عه  )عه

املؿــاضن١ يف فاعًٝــاا اهل٦ٝــاا ايسٚيٝــ١ اإلزاضٜــ١ ايعطبٝــ١ ٚايسٚيٝــ١ َــٔ خــالٍ      .6

  س اإلزاض٠ ايعا١َعه١ٜٛ َٚؿاضن١ َعٗ

 ٖـ(1435)َػتُط  عهٛ مجع١ٝ ذكٛم اإلْػإ .7
 

ًانحًًدتثًادلشبركةًفٍهبًكمحذرةًاحلهقبتً:انثبنًًعشر
 ٖـ1412 )ايطٜاض( ذًك١ ت١ُٝٓ َٗاضاا املسضبني .1

 ٖـ1412 )ايطٜاض( ذًك١ تطٜٛط ايكٝاز٠ .2

 ٖـ1412 ذًك١ اإلبساع ٚايتحسٜس )ايطٜاض( .3

 ٖـ1413 )ايطٜاض( طٜٛط ايرباَخذًك١ تكُِٝ ٚت .4

 ٖـ1415 )أَطٜها( ذًك١ تسضٜؼ أزٚاا ؼػني اؾٛز٠ .5

 ٖـ1415 )ايكاٖط٠( ذًك١ إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ باملٓعُاا اؿه١َٝٛ .6

 ٖـ1416 )ايطٜاض( ذًك١ ت١ُٝٓ املٗاضاا االغتؿاض١ٜ .7

 ٖـ1416 )ايسَاّ( يكا٤ اؾٛز٠ .8

 ٖـ1418 )يٓسٕ( ذًك١ فطم ايعٌُ يًُسٜطٜٔ .9

 ٖـ1420 )يٓسٕ( ًك١ ت١ُٝٓ املٗاضاا االغتؿاض١ٜذ .10

 ٖـ1422 يف َس١ٜٓ غٓػافٛض٠ ذًك١ ع١ًُٝ ذٍٛ )ٚظٝف١ ايط٥ٝؼ ايتٓفٝصٟ( .11

 ٖـ1425 غرتايٝاأاملٗاضاا ايػًٛن١ٝ ٚايتفاٚض يف ايعٌُ  ذًك١ .12

 ٖـ1427 ذًك١ ايٛظٝف١ ايعا١َ يإلزاض٠ يف َايٝعٜا. .13

 ٖـ1427 بطْاَخ ايكاز٠ اإلزاض١ٜ يف َايٝعٜا. ذًك١ .14
 ًً
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ًوادلنبقشةًعهىًرضبئمًعشر:ًاإلشرافًانثبنث
 

 اإلشراف  عمى رسائن واجستري:  –أ

ــسضٜب          .1 ــط تـ ــسٟ )أثـ ــعاّ ايػاَـ ــس ذـ ــٔ أمحـ ــٞ بـ ــب / عًـ ــاي١ ايطايـ ــ٢ ضغـ ــطاف  عًـ اإلؾـ

أنازميٝـــ١ - ايعـــاًَني عًـــ٢ تٓفٝـــص تعًُٝـــاا ايػـــال١َ يف اؿـــٛازث ايكـــٓاع١ٝ(  

 ٖـ1420 ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ اي١َٝٓ

اإلؾطاف  ع٢ً ضغاي١ ايطايب / خًف بٔ قُس ايعٓعٟ )أثط املـتػرياا ايؿدكـ١ٝ    .2

ــٝل اإلزاضٟ(   ــع ايتٓػـ ــ٢ ٚاقـ ــ١ عًـ ــّٛ   - ٚايتٓعُٝٝـ ــ١ يًعًـ ــاٜف ايعطبٝـ ــ١ ْـ أنازميٝـ

 ٖـ1420 اي١َٝٓ

اؿسٜثــ١  اإلؾــطاف عًــ٢ ضغــاي١ ايطايــب / قــاا بــٔ ضؾــٝس ايــٖٛٝيب ) أثــط ايتكٓٝــ١  .3

ْـــاٜف ايعطبٝـــ١ يًعًـــّٛ أنازميٝـــ١ -عًـــ٢ فعايٝـــ١ أعُـــاٍ ايتكـــاَِٝ اهلٓسغـــ١ٝ(  

 ٖـ1420 اي١َٝٓ

) املعٛقاا اإلزاض١ٜ ايف١ٝٓ   ذهطّ بٔ قُس  حي٢ٝ /اإلؾطاف ع٢ً ضغاي١ ايطايب .4

 ٖـ1420 ٚاثطٖا ع٢ً تٓفٝص املؿاضٜع اإلْؿا١ٝ٥(

يهٓاْٞ ايعٖطاْٞ ) أثط املـتػرياا  اإلؾطاف ع٢ً ضغاي١ ايطايب / قاا بٔ مخٝؼ ا .5

أنازمي١ٝ ْـاٜف ايعطبٝـ١   - ايؿدك١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ع٢ً َػت٣ٛ نػٛط ايعٌُ (

 ٖـ1421 يًعًّٛ اي١َٝٓ

) اآثـاض ايَٓٝـ١    عبـسايطمحٔ ايػـًِٜٛ   بـٔ  أغـا١َ   / اإلؾطاف عًـ٢ ضغـاي١ ايطايـب    .6

 ٖـ1420 ٚايٓفػ١ٝ اإلجتُاع١ٝ يهػٛط ايعٌُ يف املطاباا ايسٚي١ٝ(

)ايثكاف١ ايتٓعُٝٝـ١   عبسايععٜع بٔ ذػٔ آٍ ذػٔ ايطايب /اإلؾطاف ع٢ً ضغاي١  .7

 ٖـ1422 ٚعالقتٗا بايتطٜٛط ايتٓعُٝٞ(

/ قُس بـٔ عًـٞ َـاْع ايكرطـاْٞ )أثـط ب٦ٝـ١ ايعُـٌ         ايطايباإلؾطاف ع٢ً ضغاي١  .8

 ٖـ1423 يف زعِ ايٛال٤ ايتٓعُٝٞ(

طٜٚـٌ ايػـبٝعٞ )املٓـاد ايتٓعُٝـٞ     اإلؾطاف ع٢ً ضغـاي١ ايطايـب /  ظٜـس بـٔ محـس ذ      .9

 ٖـ1423 ٚعالقت٘ مبػت٣ٛ املٗاضاا ايتفاٚن١ٝ يف اإلزاض٠ ايظ١َ اي١َٝٓ

اإلؾـــــطاف عًـــــ٢ ضغـــــاي١ ايطايـــــب / عبـــــسايطمحٔ بـــــٔ عًـــــٞ ايؿـــــٗطٟ )املـــــتػرياا  .10

 ٖـ1423 (ايؿدك١ٝ ٚعالقتٗا ب غايٝب ذٌ ايٓعاعاا ايتٓع١ُٝٝ

بــٔ َػــفط ايعٖطاْــٞ  )ايتػــٝري ايتٓعُٝــٞ   اإلؾــطاف عًــ٢ ضغــاي١ ايطايــب /  غــعٝس  .11

 ٖـ1423 ٚعالقت٘ غكا٥ل املٓع١ُ(
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           اإلؾطاف املؿرتى ع٢ً ضغاي١ َاجػتري  يًطايب١ / قـف١ٝ بٓـت عبـسايععٜع املطًـل     .12

ايٛاقــع ايتطبٝكــٞ ملفٗــّٛ خسَــ١ املػــتفٝس ٚأثــطٙ عًــ٢ ضنــا املــطاجعني يف ايجٗــع٠ )

 ٖـ1423 اؿه١َٝٛ مبس١ٜٓ ايطٜاض(

اػاٖاا ايكٝاز٠اا اإلزاض١ٜ ١ ايطايب / فٗس بٔ ْاقط ايؿثطٟ )اإلؾطاف ع٢ً ضغاي .13

 ٖـ1423 ا بفاع١ًٝ إزاض٠ االجتُاعاا(ٚعالقتٗ

               اإلؾطاف اـاضجٞ ع٢ً ضغاي١ زنتـٛضاٙ أعـساز / َٓكـٛض  بـٔ عبـسايععٜع  املعؿـٛم       .14

خ ٍٚ فًــؼ ايتعــإٚ يــسٍٚ اـًــٝايٛظــا٥ف ايعًٝــا يف أْعُــ١ اـسَــ١ املسْٝــ١ يــس)

 ٖـ1423 (ايعطب١ٝ : زضاغ١ ؼ١ًٝٝ َكاض١ْ

)عالق١ اي ـاط ايكٝازٜـ١    اإلؾطاف ع٢ً ضغاي١ ايطايب / عازٍ  بٔ قاا ايؿكرا .15

 ٖـ1423 مبػت٣ٛ اإلبساع اإلزاضٟ يًعاًَني يف اإلجٗع٠ اؿه١َٝٛ(

نفـــا٠٤ ايعًُٝـــ١   اإلؾـــطاف عًـــ٢ ضغـــاي١ ايطايـــب / قـــاا بـــٔ  ايٓـــٛجيِ )َـــس٣        .16

 ٖـ1425 ايتسضٜب١ٝ يف اإلجٗع٠ اي١َٝٓ(

ػرياا ايتٓعُٝٝـ١  اإلؾطاف ع٢ً ضغاي١ ايطايـب / قُـس بـٔ عـاَط ايسٚغـطٟ  )املـت       .17

 ٖـ1425 اي١َٝٓ(ع اإلزاضٟ يف ايجٗع٠ ٚعالقتٗا مبػت٣ٛ اإلبسا

ايَـين  ايتٛافـل  اإلؾطاف ع٢ً ضغـاي١ ايطايـب / عبـساهلل بـٔ عبـسايععٜع ايػـُاضٟ )       .18

 ٖـ1425 ٚعالقت٘ بهػٛط ايعٌُ يف ايجٗع٠ اي١َٝٓ(

َٓاقؿ١ ضغاي١ ايسنتٛضاٙ يًطايب / فٝكٌ بٔ َعٝض ايكرطاْٞ )اغـرتاتٝحٝاا   .19

 ٖـ1426 االقالح ٚايتطٜٛط اإلزاضٟ ٚزٚضٖا يف تععٜع ائَ ايٛطين(

 ٖـ1430 اإلؾطاف ع٢ً ضغاي١ ايسنتٛضاٙ يًطايب عٝس ؾبٝب ايفٛط١ .20

 ٖـ1430 اإلؾطاف ع٢ً ضغاي١ املاجػتري يًطايب خايس ايكطْٞ، ذٍٛ نػٛط ايعٌُ .21

اإلؾــطاف عًــ٢ ضغــاي١ ايــسنتٛاضاٙ يًطايــب طــاضم َٛغــ٢ ايعتــٝيب بعــٛإ: ايتكٓٝــ١    .22

 ٖـ1430 ٚعالقتٗا باالغرتاب ايٛظٝفٞ

 ٖـ1434 اإلؾطاف ع٢ً ضغاي١ َاجػتري بعٓٛإ: ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ جملًؼ ايؿٛض٣ .23

اإلؾـــطاف عًـــ٢ ضغـــاي١ ايطايـــب/ طـــالٍ ايعٓـــعٟ بعٓـــٛإ: إزاض٠ ايٛقـــت ٚعالقتٗـــا          .24

 ٖـ1437 بهػٛط ايعٌُ

)عًُٝـــ١   االغـــتُطاض يف اإلؾـــطاف عًـــ٢ ضغـــا٥ٌ ايـــسنتٛضاٙ ٚاملاجػـــتري ٚ املٓاقؿـــ١   

  ع١ًُٝ َػتُط٠(
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 االشرتاك يف وناقشة رسائن واجستري: –ب 

بــٔ عبــسايطمحٔ بــٔ غــعس اؿكبــاْٞ االؾــرتاى يف َٓاقؿــ١ ضغــاي١ ايطايــب تطنــٞ  .1

 ٖـ1418 (ن١ًٝ ايعًّٛ اإلزاض١ٜ –ًو غعٛز )جاَع١ امل

ــ١ املًـــو       .2 ــسٜٚـ )جاَعـ ــٌ ايـ ــسض بـــٔ فٝكـ ــب بـ ــاي١ ايطايـ ــ١ ضغـ االؾـــرتاى يف َٓاقؿـ

 ٖـ1418 ن١ًٝ ايعًّٛ اإلزاض١ٜ( -غعٛز

االؾرتاى يف َٓاقؿـ١ ضغـاي١ ايطايـب عبـسايطمحٔ بـٔ غطاَـ١ ايؿـٗطٟ )أنازميٝـ١          .3

 ٖـ1418 ف ايعطب١ٝ يًعًّٛ اي١َٝٓ(ْاٜ

االؾــرتاى يف َٓاقؿــ١ ضغــاي١ ايطايــب بــسض بــٔ غــًُٝإ املــعضٚع ) أنازميٝــ١ ْــاٜف         .4

 ٖـ1420 ايعطب١ٝ يًعًّٛ اي١َٝٓ (

االؾــرتاى يف َٓاقؿــ١ ضغــاي١ ايطايــب عبــسايععٜع بــٔ عبــسايطمحٔ بــٔ عبــسايععٜع      .5

 ٖـ1423 اؿػٔ

 ٖـ1424 جاَع١ قٓعا٤ ايب١ / ٖس٣ ذػٔ ايعًفٞاالؾرتاى يف َٓاقؿ١ ضغاي١ ايط .6

 ٖـ1425 َٓاقؿ١ ضغاي١ ايطايب / بػاّ بٔ َٓاٚض ايعٓعٟ /جاَع١ املًو غعٛز .7

ــ١ ْـــاٜف         .8 ــاْٞ / جاَعـ ــٝض ايكرطـ ــٌ َعـ ــب فٝكـ ــٛضاٙ يًطايـ ــاي١ زنتـ ــ١ ضغـ َٓاقؿـ

 ٖـ1427 ايعطب١ٝ يًعًّٛ اي١َٝٓ

ضٟ ) جاَعــ١ ْــاٜف ايعطبٝـــ١   االؾــرتاى يف َٓاقؿــ١ ضغــاي١ ايطايــب عبــساهلل ايػــُا       .9

 ٖـ1427 يًعًّٛ اي١َٝٓ

َٓاقؿ١ ضغاي١ َاجػتري يًطايـب قُـس عـاَط ايسٚغـطٟ / جاَعـ١ ْـاٜف ايعطبٝـ١         .10

 ٖـ1427 يًعًّٛ اي١َٝٓ

َٓاقؿـــ١ ضغـــاي١ ايـــسنتٛضاٙ يًطايـــب / خايـــس آٍ ايؿـــٝذ / جاَعـــ١ ْـــاٜف ايعطبٝـــ١   .11

 ٖـ1428 يًعًّٛ اي١َٝٓ

تٛضاٙ يًطايــب / عبــسايععٜع بــٔ غــعٝس ايػاَــسٟ )االذــرتام    َٓاقؿــ١ ضغــاي١ ايــسن  .12

ايــٛظٝفٞ ٚاملٓـــار ايتٓعُٝـــٞ ٚعالقتُٗـــا بــبعض املـــتػرياا ايؿدكـــ١ٝ ٚايعًُٝـــ١(   

 ٖـ1428 جاَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ اي١َٝٓ

 ٖـ1437 أططٚذ١ زنتٛضاٙ –َٓاقؿ١ ضغاي١ ايطايب/ جعاع ايعٓعٟ  .13

  ملاجػتري  ٚايسنتٛضاٙ )ع١ًُٝ ع١ًُٝ َػتُط٠(اإلغتُطاض يف اإلؾطاف ع٢ً ضغا٥ٌ ا 
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ًانراثعًعشر:ًختصصًانقبنىنًانحجبري:
اآثاض ايكا١ْْٝٛ املرتتب١ ع٢ً ايتفطق١ بني ايعٌُ ايتحاضٟ ٚايعٌُ املسْٞ يف املًُهـ١   .1

 ٖـ1435 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 ٖـ1435 ايسٚض ايتؿطٜعٞ )ايتٓعُٝٞ( جملًؼ ايؿٛض٣ .2

 ٖـ1435 عكس اإلشعإ .3

 ٖـ1435 َبسأ اغتكالٍ ايكها٠ .4

 ٖـ1436 ايترهِٝ َفاِٖٝ ٚأغاغٝاا )َؿرتى( .5

 ٖـ1436  إخالٍ بػًطإ اإلضاز٠ ٚايتفاف ع٢ً ايكها٤ – ايترهِٝ اإلجباضٟ .6

 ٖـ1436 املٓاظعاا ايتحاض١ٜ )َؿرتى( .7

 ٖـ1436 املسٜط يف ْعاّ ايؿطناا ايػعٛزٟ .8

ًً:حتكٍمًعهمًعشر:ًًاخلبمص
 ٖـ(1435 –)َػتُط غتاشأؼهِٝ ايبرٛث ايع١ًُٝ املكس١َ يًرتق١ٝ إىل َطتب١ اغتاش َؿاضى ٚ .1

ــتري        .2 ــا٥ٌ املاجػـ ــ١ بطغـ ــ١ اـاقـ ــٛث ايعًُٝـ ــط ايبرـ ــٔ خطـ ــس َـ ــِٝ ايعسٜـ ؼهـ

 ٖـ(1435 –)َػتُط ٚايسنتٛضاٙ ٚايعاث

ؼهــِٝ ايعسٜــس َــٔ االغــتباْاا اـاقــ١ بطغــا٥ٌ املاجػــتري ٚايــسنتٛضاٙ   .3

 ٖـ(1435 –)َػتُط عاثٚاي

 ٖـ(1435 –)َػتُط ؼهِٝ أٚضام ايعٌُ َٚكاالا ايسٚضٜاا ايع١ًُٝ  .4

ًعشر:ًاجلىائسًوخطبثبتًانشكرًوخذمةًاجملحمع:ًانطبدش
جا٥ع٠ ايتفٛم ايعًُٞ يف اؿكٍٛ ع٢ً زضج١ ايسنتٛضاٙ َـٔ قـاا ايػـُٛ املًهـٞ      .1

طَني ايؿـــطٜفني يـــس٣ ايَـــري بٓـــسض بـــٔ غـــًطإ بـــٔ عبـــسايععٜع غـــفري خـــازّ اؿـــ   

 ٖـ1412 .ايٛالٜاا املترس٠ ايَطٜه١ٝ

2.  ٔ َــسٜط عــاّ  خطــاب ؾــهط عًــ٢ َؿــاضن١ يف َــؤمتط ايــسفاع املــسْٞ اؿــازٟ عؿــط َــ

 ٖـ1415 ايؿؤٕٚ ايثكاف١ٝ ٚاإلعال١َٝ بايسفاع املسْٞ

 ٖـ1415 .جا٥ع٠ خس١َ فتُع املعٗس .3

4.     ً َــؤمتط َعٛقــاا   ُؿــاضن١ يفخطــاب ؾــهط َــٔ اإلزاض٠ ايعاَــ١ يؿــطط١ أبــٛ ظــيب ي

 1997ّ .ايع١ًُٝ ايتسضٜب١ٝ

 ٖـ1417 .خطاب ؾهط ع٢ً َؿاضن١ يف قانط٠ َٔ َسٜط عاّ املباذث ايعا١َ .5
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 ٖـ1418 .خطاب ؾهط ع٢ً َؿاضن١ يف قانط٠ َٔ املسٜط١ٜ ايعا١َ يًسفاع املسْٞ .6

ط َــٔ خطــاب ؾــهط عًــ٢ َؿــاضن١ يف فعايٝــاا َــؤمتط ايــسفاع املــسْٞ ايػــازؽ عؿــ     .7

 ٖـ1419 .َسٜط عاّ ايسافع املسْٞ

ــسٜطٟ        .8 ــسايطمحٔ ايػـ ــ١ عبـ ــٔ َؤغػـ ــط٠ َـ ــاضن١ يف قانـ ــ٢ َؿـ ــهط عًـ ــاب ؾـ خطـ

 ٖـ1420 .اـري١ٜ باؾٛف

 ٖـ1420 .املسْٞ مبٓطك١ ايطٜاض يكا٤ قانط٠ نُٔ املٛغِ ايثكايف ايثاْٞ عؿط مبسٜط١ٜ ايسفاعإ .9

يف ْـس٠ٚ ) تكـِٜٛ ايزا٤    ٤ املػـا١ُٖ خطاب ؾهط َٔ مسٛ أَري املٓطك١ ايؿطق١ٝ يكـا  .10

 ٖـ1421 .ايٖساف ٚاملعٛقاا( –ايٛظٝفٞ 

خطـــاب ؾـــهط َـــٔ َعـــايٞ ايـــط٥ٝؼ ايعـــاّ يتعًـــِٝ ايبٓـــاا يكـــا٤ تعـــاْٚٞ َـــع فطٜـــل     .11

 ٖـ1421 .ايط٥اغ١ يف إعساز اغتُاض٠ تكِٜٛ أزا٤ إزاضاا تعًِٝ ايبٓاا

 ٖـ1420 .ضٜب ٚايتك١ٝٓاملؿاضن١ يف ايهتاب١ يف ف١ً ايتس خطاب ؾهط ع٢ً  .12

 ٖـ1420 املؿاضن١ يف ايهتاب١ يف ايكراف١ احمل١ًٝ.خطاب ؾهط ع٢ً  

خطاب ؾهط َٔ غعاز٠ َسٜط عاّ ايـسفاع املـسْٞ يكـا٤ املؿـاضن١ يف فعايٝـاا َـؤمتط        .14

 ٖـ1421 .ايسفاع املسْٞ ايثأَ عؿط

ٜ  خطاب ؾهط َٔ إزاض٠ َػتؿف٢ ايٌَ بايطٜاض عٔ املؿـاضن١ يف  .15 ِ قانـط٠  تكـس

 ٖـ1422 .عٔ) نػٛط ايعٌُ ٚت ثريٖا ع٢ً ايعالقاا اإلْػا١ْٝ(

"ايكـطاعاا   خطاب ؾهط َـٔ َػتؿـف٢ ايُٝاَـ١ بايطٜـاض يكـا٤ املؿـاضن١ يف ْـس٠ٚ        .16

 ٖـ1422 .ايؿدك١ٝ يف ب١٦ٝ ايعٌُ : ايغباب ٚاؿًٍٛ"

صٜـ١  ايتٓفٝ خطاب ؾهط َٔ ن١ًٝ املًو فٗس اي١َٝٓ يًُؿاضن١ يف إجناظ اـطـ١  .17

 ٖـ1423 .ٖـ1423 –ٖـ 1422يًه١ًٝ يًعاّ 

يٓٛعٝـ١  اؾـٛز٠ ا ) خطاب ؾهط َٔ َساضؽ ايطٜاض يًبٓني ٚايبٓاا حملانط٠ بعٓٛإ .18

 ٖـ1424 (.ايؿا١ًَ يف ايتعًِٝ

خطـــاب ؾـــهط َـــٔ جاَعـــ١ املًـــو خايـــس يًُؿـــاضن١ يف عكـــس اؿًكـــ١ ايتطبٝكٝـــ١    .19

 ٖـ1424 .ايكاز٠ ٚايتػٝري االغرتاتٝحٞبعٓٛإ 

ؾٗاز٠ ؾهط ٚتكسٜط َٔ َسٜط عاّ ايسفاع املسْٞ  يًُؿـاضن١ يف ايـرباَخ ايتسضٜبٝـ١     .20

 ٖـ1424 ملعٗس ايسفاع املسْٞ.

ايٛطٓٝــ١  خطــاب ؾــهط َــٔ ٚظاض٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ  غكــٛم ؾٓــ١ أعُــاٍ ايغــط٠  .21

 ٖـ1424 ٖـ1424-1423يًتٛجٝ٘ ٚاإلضؾاز يف زٚضتٗا ايثا١َٓ يًعاّ 

 ٖـ1425 ؾطط١ َٓطك١ َه١ املهط١َخطاب ؾهط َٔ  .22
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 ٖـ1425 خطاب ؾهط ع٢ً أٖسا٤ َؤيف .23

 ٖـ1426 خطاب ؾهط َٔ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يًُؿاضن١ بٛضق١ عٌُ .34

يف ٚضؾــ١  خطــاب ؾــهط َــٔ مســٛ َػــاعس ض٥ــٝؼ االغــتدباضاا ايعاَــ١ يًُؿــاضن١       .25

 ٖـ1426 عٌُ تطٜٛط ايك٣ٛ ايعا١ًَ املٓعكس٠ يف ض٥اغ١ االغتدباضاا

 ٖـ1427 خطاب ؾهط ٚتكسٜط َٔ مسٛ أَري َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ع٢ً تكسِٜ ايسعِ يٛفس اإلَاض٠. .26

ٖـ يف 1427ؾٗاز٠ ؾهط ٚتكسٜط َٔ ض٥ٝؼ اؾُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلزاض٠ ع٢ً املؿاضن١  .27

 2006ّ ًَتك٢ ايتسضٜب ٚايت١ُٝٓ

 ٖـ1427 ٠ إزاض٠ املٓطك١ ايٛغط٢ؾٗاز٠ ؾهط ٚتكسٜط َٔ ؾطن١ عبسايًطٝف مجٌٝ احملسٚز .28

 ٖـ1427 ؾٗاز٠ ؾهط ٚتكسٜط َٔ ن١ًٝ املًو فٗس اي١َٝٓ يًُؿاضن١ يف بطْاَخ ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ   .29

ــسايًطٝف مجٝــــٌ احملــــسٚز٠ يتكــــسِٜ زٚض٠      .30 ــهط ٚتكــــسٜط َــــٔ ؾــــطن١ عبــ ؾــــٗاز٠ ؾــ

 ٖـ1427 "أخالقٝاا امل١ٓٗ" ملٛظفٞ ايؿطن١

ــ١ ايػـــعٛز١ٜ يـــإلزاض٠ عًـــ٢ املػـــا١ُٖ يف ًَتكـــ٢   ؾـــٗاز٠ ؾـــهط ٚتكـــسٜط َـــٔ اؾ  .31 ُعٝـ

 ٖـ1427 ّ.2006ايتسضٜب ٚايت١ُٝٓ 

 ٖـ1433 خطاب ؾهط َٔ ْس٠ٚ غعٛز املطبٝض يكا٤ املؿاضن١ ايع١ًُٝ فٝٗا .32

إذسٟ فـطٚع جـا٥ع٠ ايَـري قُـس بـٔ ْاقـط بـٔ عبـس          –جا٥ع٠ ايؿدك١ٝ ايثكاف١ٝ  .33

 ٖـ1433 َٓطك١ جاظإ –ايععٜع آٍ غعٛز يًتفٛم 

ٖــ َـٔ قبـٌ ؾٓـ١ ايتُٓٝـ١ االجتُاعٝـ١ ايًٖٝـ١        1434ايؿدك١ٝ االجتُاع١ٝ يًعاّ  .34

 ٖـ1434 مبرافع١ نُس َٓطك١ جاظإ –مبطنع ايؿكريٟ 

خطاب ؾهط ٚتكسٜط َٔ ْا٥ب ٚظٜط ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يتعًِٝ ايبٓاا عـٔ جٗـٛز زعـِ     .35

       ً  –حــٛز٠ ٚايتُٝــع"  بــطاَخ اؾــٛز٠ ايؿــا١ًَ ٚايتُٝــع َٚــٓح ٚغــاّ "غــفري فدــطٟ ي

ــٛطٔ        ــاّ يف ايـ ــِٝ ايعـ ــا١ًَ يًتعًـ ــٛز٠ ايؿـ ــني اؾـ ــ١ يترػـ ــ١ ايثاْٝـ ــ١ اإلقًُٝٝـ ايٛضؾـ

  ايعطبٞ اغتدساّ أزٚاا اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يتطٜٛط ب١٦ٝ ايعًِ املؤغػٞ.

يكا٤ تكـسِٜ عًُـٞ يفطٜـل اـطـ١      –ؾهط ٚتكسٜط َٔ َؤغػ١ آٍ اؾُٝح اـري١ٜ  .36

يتدطــــٝط اإلغــــرتاتٝحٞ َفَٗٛــــ٘ ٚأبعــــازٙ اإلغــــرتاتٝح١ٝ يف املؤغػــــ١ بعٓــــٛإ: ا

 ٖـ1435 ٖـ.9/7/1435ٚشيو ّٜٛ اـُٝؼ 

زضع ؾهط ٚتكسٜط َٔ َعايٞ َسٜط عاّ املسٜط١ٜ ايعا١َ يًسفاع املسْٞ يكـا٤ املػـا١ُٖ    .37

 ٖـ1437 ايطٜاض  –يف ٚضؾ١ ايكٝاز٠ ٚزٚضٖا يف ايتُٝع 
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ــس ايععٜــع يًهتــاب يف زٚضتٗــا ا       .38 زاض٠ املًــو -يثايثــ١ ذاقــٌ عًــ٢ جــا٥ع٠ املًــو عب

 ٖـ1439 عبسايععٜع.

ملؿاضن١ فعايٝاا يكـا٤ اؾُعـ١ ٚايـن    ؾٗاز٠ ؾهط ٚتكسٜط َٔ أَا١ْ َٓطك١ جاظإ  .39

 ٖـ1439 ٖـ باملطنع ايثكايف ظاظإ.23/1/1439أقُٝت 

عًــ٢  ايػــعٛز١ٜ يًُٛاقــفاا ٚاملكــاٜٝؼ ٚاؾــٛز٠    ؾــٗاز٠ ؾــهط ٚتكــسٜط َــٔ اهل٦ٝــ١    .40

ّ بعٓــٛإ: "إزاض٠ 2017ايٝــّٛ ايعــاملٞ يًحــٛز٠   ميٗا يف ًَتكــ٢احملانــط٠ ايــن   تكــس 

 ٖـ1439 اؾٛز٠ ايؿا١ًَ بني ايٛاقع ٚايترسٜاا".
  

 :انحىجهبتًاإلدارٌةًانجحثٍةًوالضحشبرٌة:ًثعًعشرانطب

ايبرـــث ٚايتـــ يٝف ٚتكـــسِٜ االغتؿـــاضاا يف فـــاٍ ضغـــِ ايػٝاغـــاا ايعاَـــ١ ٚإعـــساز اـطـــط    .1

 اإلغرتاتٝح١ٝ.

 .يػعٛز٠ ٚايبطاي١ ٚايفكطازضاغ١ قهاٜا  .2

ــطا٤اا       .3 ــٝط اإلجــ ــِٝ اإلزاضٟ ٚتبػــ ــاٍ ايتٓعــ ــاضاا يف فــ ــسِٜ االغتؿــ ــ يٝف ٚتكــ ــث ٚايتــ ايبرــ

 ٚتٛظٝف ايتك١ٝٓ.

 ايبرث ٚايت يٝف ٚتكسِٜ االغتؿاضاا يف فاٍ ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ ٚإزاض٠ ايتػٝري ٚايتطٜٛط. .4

 .٤ احملانطااكااملؿاضن١ اإلعال١َٝ يف تكسِٜ املفاِٖٝ اإلزاض١ٜ اؿسٜث١ ٚإي .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ


