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 عبد الرمحن بن أمحد حممد هيجان .د أ.
 

 ً.1955/ ِـ1374وَ وٕالٗد ذلافظٛ الدزب مبٍطقٛ جاشاُ عاً  -

 ِـ1412حاصن عمٜ الدكتٕزآ يف اإلدازٚ العاوٛ  -

ِــ يف اإلدازٚ العاوـٛ وـَ الٕتٖـات املت ـدٚل ٔ دمـّا دزجـٛ املاجطـتري         1406دزجٛ املاجطتري عـاً   -

ل لاإلضـــافٛ    ِــــ1397ِــــ ـ ٔلوـــالٕزٖٕع عمـــي الـــٍاظ وـــَ جاوعـــٛ املمـــ  ضـــعٕد عـــاً        1403

      ٛ ــ  املػــازكٛ يف العدٖــد وــَ الــدٔزات التدزٖدٗــٛ املت ااــٛ يف دلــاه اإلدازٚ ٔالقٗــادٚ اإلدازٖ

 . الت طٗط اإلضرتاتٗج٘ٔالتٍىٗٛ اإلدازٖٛ ٔاتضتػازات ٔ

 السٖاض.-ِـ وَ جاوعٛ داز العمًٕ 1437دزجٛ املاجطتري يف القإٌُ التجازٙ عاً  -

 أٔه وَ حان عمٜ دزجٛ األضتاذٖٛ يف وعّد اإلدازٚ العاوٛـ -

( عاوـا   34ِـ حٗث أوضٗت فّٗا وـا ٖقـسب وـَ      1397الت قت لالعىن الٕظٗا٘ يف احلوٕوٛ عاً  -

ِـــ عىمــت يف لداٖــٛ حٗــات٘     3/3/1430ٕا  يف دلمــظ الػــٕزٝ يف    دــن أُ أتػــسخ لارتٗــازٙ عضــ    

الٕظٗاٗــٛ يف دلــاه التعمــٗي   ٔشازٚ املعــازخ( لعــد الت ــسمل وــَ جاوعــٛ املمــ  ضــعٕد  ــي اٌتقمــت  

ت فٗـْ وـا ٖقـسب وـَ          1402لعدِا    وعّـد اإلدازٚ العاوـٛ      ( عاوـا ل تـدزجت   30ِــ( حٗـث أوضٗـ

ـّـ    ٔوــدٖس عــاً  ا ٌاٟــي وــدٖس عــاً الد ــٕم ٔاملعمٕوــاتل  فّٗــا يف عــدٚ وٍاصــي  دازٖــٛ كــاُ وــَ لٍٗ

 .ٔودٖس عاً الد ٕم اتضتػازاتل

 آرس عىن ٔظٗا٘ يف احلوٕوٛ: ٌاٟي ودٖس عاً وعّد اإلدازٚ العاوٛ لمد ٕم ٔاملعمٕوات. -

 عضٕ دلمظ الػٕزٝ. -

( اضتػـــازٚ يف دلـــاه 200يف دلـــاه اخلـــسات اتضتػـــازٖٛ ٔاإلدازٖـــٛ أغـــسفت عمـــٜ أك ـــس وـــَ   -

( 30كىا  ىت لإجساٞ أك ـس وـَ     ل ّاش احلوٕو٘ ٔتدطٗط  جساٞاتْ ٔ عداد المٕاٟ تٍظٗي اجل

ــٛ       ــات العاوــ ــي الطٗاضــ ــرتاتٗج٘ ٔزضــ ــٗط اتضــ ــٗي اإلدازٙ ٔالت طــ ــاه التٍظــ ــازٚ يف دلــ اضتػــ

عداد ٔوساجعٛ العدٖد وَ الدزاضـات اتضتػـازٖٛ يف القطـاخل اخلـا       ـ لاإلضافٛ     ٔالتدزٖي

 السحبٗٛ.  ٔاملٍظىات ٔاملؤضطات غري 

-  ٘ ً  عمىٗـا  يف   70فقـد اـأشت أعىـال٘ العمىٗـٛ أك ـس وـَ          فٗىا ٖتان لاإلجناش العمىـ ( عىـ

ــٛ ٔالت طــٗط اإل   دلــاه اإلدازٚ ضــرتاتٗج٘ ٔزضــي الطٗاضــات العاوــٛ ٔحــن     ٔاملٍظىــات اإلدازٖ

املػــوًت ٔاذــاذ القــسازات ٔالطــعٕدٚ. كــرل  فقــد غطــت أعىــال٘ العمىٗــٛ دلــاه اإلصــً   

اٟٗٛ ٔ دازٚ الوٕازم ٔتطٕٖس ٔتعصٖص األدٔاز القٗادٖـٛ الٍطـ   املىموٛ العسلٗٛ الطعٕدٖٛل اإلدازٙ يف

 يف وٍظىات األعىاه العسلٗٛ.
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 ودزب ذلرتخ يف دلاه اإلدازٚ ٔالطمٕك اإلدازٙ يف دلاتت تطٕٖس أداٞ األفساد ٔاملٍظىات. -

 يف العدٖد وَ املؤمتسات ٔالٍدٔات ٔالمقاٞات احملمٗٛ ٔالدٔلٗٛ.املػازكٛ  -

ــٜ ال  - ــٕه عمـ ــاٟصٚ املمـــ        احلاـ ــا جـ ــاُ آرسِـ ــدٖس كـ ــّادات التقـ ــٕاٟص ٔغـ ــَ اجلـ ــد وـ عدٖـ

 دازٚ املم  عددالعصٖص.-عددالعصٖص لموتاب يف دٔزتّا ال ال ٛ 

اٌــي ِـــل    ج1420كىــا ت تسغــٗ ٘ لسٟاضــٛ املٍظىــٛ العسلٗــٛ لمتٍىٗــٛ اإلدازٖــٛ عــاً       -

    ٛ ــ ــات احلوٕوٗـ ــازا  غـــري وتاـــست يف العدٖـــد وـــَ اجلّـ ــا  ذلـــ  فقـــد عىمـــت وطتػـ ــــ كىـ

غازكت يف اإلغساخ عمٜ العدٖد وَ زضاٟن املاجطتري ٔالدكتٕزآ ٔحتوٗىّا يف دارـن  

 املىموٛ ٔرازجّا.  

يف العدٖــد وــَ املــؤمتسات ٔالٍــدٔات ٔالمقــاٞات العمىٗــٛ دارــن املىموــٛ العسلٗــٛ   املػــازكٛ -

زجّــا ٔ ــد و مــت الػــسو األٔضــط ٔأضــٗا يف الاــر ٔالوــاوسُٔ يف زٟاضــٛ      الطــعٕدٖٛ ٔرا

 اجلمطات العمىٗٛ ٔوقسزا حملأز املؤمتسات    جاٌي املػازكٛ يف عضٕٖٛ جلاُ العىن.  

غازكت يف عضٕٖٛ اجلىعٗات العمىٗٛ وَـ   حٗث يف الػأُ العاً ٔردوٛ  اجملتىعاملػازكٛ  -

  ٖٛ دلمـظ  دازٚ اجلىعٗـات الطـعٕدٖٛ لـةدازٚ        رًه وعّد اإلدازٚ العاوٛ ٔكرل  عضٕـ

ل كرل  فقد غازكت يف جلـاُ  جاٌي العدٖد وَ المجاُ دارن ٔرازمل وعّد اإلدازٚ العاوٛ

ًٕ  يف مجعٗٛ حقٕو اإلٌطاُ. ادلمظ الػٕزٝ كىا أٌين عض

يف اجلاٌــي اإلعًوــ٘ وــَ رــًه الوتالــات الاــ اٗٛ ٔالمقــاٞات اإلعًوٗــٛ يف  املػــازكٛ -

 .ٔالا افٛ يف القضاٖا الٕطٍٗٛ ٔاإل مٗىٗٛ إلذاعٛالتماصُٖٕ ٔا

احلإه عم٘ العدٖد وَ غّادات التقـدٖس ٔ اجلـٕاٟص ٌظـري اإلضـّاً العمىـ٘ ٔاملطـاِىٛ        -

 يف ردوٛ اجملتىع.

يف الٕ ت الساَِ أٔاصن أعىـال٘ العمىٗـٛ ٔاتضتػـازٖٛ وـَ رـًه الرتكٗـص عمـٜ  ضـاٖا              

تضـــرتاتٗج٘ ٔزضـــي الطٗاضـــات العاوـــٛ ٌٔقـــن     الت طـــٗط ااإلدازٚ ٔ التٍظـــٗي اإلدازٙ ٔ

اازب اجملتىعات األرسٝ يف اإلدازٚ كىا ِـٕ احلـاه لالٍطـدٛ لتجسلـٛ الاـر يف اإلدازٚ      

 جــساٞات العىــن وــَ رــًه  تطــٕٖسوــات أٔ حتطــر ٔاملــٍ أٔ التجــازب ذات الاــمٛ لدٍــاٞ 

 .ٔدزاضٛ حتمٗن  ضاٖا الت طٗط الٕطٍٗٛ تٕظٗف التقٍٗٛ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


