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 ً.1555/ ِـ1374وَ وٕالٗد ذلافظٛ الدزب مبٍطكٛ داشاُ عاً  -

 ِـ1412حاصن عمٜ الدكتٕزآ يف اإلدازٚ العاوٛ  -

ـ  ِـ1403ِـ يف اإلدازٚ العاوٛ وَ الٕالٖات املتخدٚ، ٔقبمّا دزدٛ املادطتري 1406دزدٛ املادطتري عاً  -

، باإلضافٛ إىل املػازكٛ يف العدٖد وَ ِـ1357الٕزٖٕع عمي الٍفظ وَ داوعٛ املمك ضعٕد عاً ٔبك

ٔالتٍىٗٛ اإلدازٖٛ ٔاالضتػازات  الدٔزات التدزٖبٗٛ املتدصصٛ يف دلاه اإلدازٚ ٔالكٗادٚ اإلدازٖٛ

 . ٔالتدطٗط اإلضرتاتٗذ٘

 السٖاض. -العمًٕ  ِـ وَ داوعٛ داز1437دزدٛ املادطتري يف الكإٌُ التذازٙ عاً  -

 أٔه وَ حصن عمٜ دزدٛ األضتاذٖٛ يف وعّد اإلدازٚ العاوٛـ -

( عاوًا قبن أُ 34ِـ حٗح أوطٗت فّٗا وا ٖكسب وَ ) 1357التخكت بالعىن الٕظٗف٘ يف احلكٕوٛ عاً  -

ِـ عىمت يف بداٖٛ حٗات٘ الٕظٗفٗٛ يف 3/3/1430أتػسف باختٗازٙ عطًٕا يف دلمظ الػٕزٝ يف 

) ٔشازٚ املعازف( بعد التدسج وَ داوعٛ املمك ضعٕد ثي اٌتكمت بعدِا إىل وعّد اإلدازٚ دلاه التعمٗي 

( عاوًا، تدزدت فّٗا يف عدٚ وٍاصب إدازٖٛ كاُ 30ِـ( حٗح أوطٗت فْٗ وا ٖكسب وَ ) 1402العاوٛ )

 .ٔودٖس عاً البخٕخ ٔودٖس عاً االضتػازات، وَ بٍّٗا ٌاٟب ودٖس عاً البخٕخ ٔاملعمٕوات،

 عىن ٔظٗف٘ يف احلكٕوٛ: ٌاٟب ودٖس عاً وعّد اإلدازٚ العاوٛ لمبخٕخ ٔاملعمٕوات.آخس  -

 عطٕ دلمظ الػٕزٝ. -

( اضتػازٚ يف دلاه تٍظٗي اجلّاش 200يف دلاه اخلربات االضتػازٖٛ ٔاإلدازٖٛ أغسفت عمٜ أكجس وَ ) -

ٚ يف دلاه ( اضتػاز30كىا قىت بإدساٞ أكجس وَ )، احلكٕو٘ ٔتبطٗط إدساٞاتْ ٔإعداد المٕاٟح

عداد إـ باإلضافٛ إىل  التٍظٗي اإلدازٙ ٔالتدطٗط االضرتاتٗذ٘ ٔزضي الطٗاضات العاوٛ ٔالتدزٖب

 ٔوسادعٛ العدٖد وَ الدزاضات االضتػازٖٛ يف الكطاع اخلاص ٔاملٍظىات ٔاملؤضطات غري السحبٗٛ. 

ًّٗا ( عىاًل70فكد جتأشت أعىال٘ العمىٗٛ أكجس وَ )  فٗىا ٖتصن باإلجناش العمى٘ - يف دلاه  عمى

ضرتاتٗذ٘ ٔزضي الطٗاضات العاوٛ ٔحن املػكالت ٔاختاذ ٔاملٍظىات اإلدازٖٛ ٔالتدطٗط اإل اإلدازٚ

الكسازات ٔالطعٕدٚ. كرلك فكد غطت أعىال٘ العمىٗٛ دلاه اإلصالح اإلدازٙ يف املىمكٛ العسبٗٛ 

 ٔإدازٚ الكٕازخ ٔتطٕٖس ٔتعصٖص األدٔاز الكٗادٖٛ الٍطاٟٗٛ يف وٍظىات األعىاه العسبٗٛ.  ،الطعٕدٖٛ

 ودزب ذلرتف يف دلاه اإلدازٚ ٔالطمٕك اإلدازٙ يف دلاالت تطٕٖس أداٞ األفساد ٔاملٍظىات. -

 املػازكٛ يف العدٖد وَ املؤمتسات ٔالٍدٔات ٔالمكاٞات احملمٗٛ ٔالدٔلٗٛ. -

احلصٕه عمٜ العدٖد وَ اجلٕاٟص ٔغّادات التكدٖس كاُ آخسِا داٟصٚ املمك عبدالعصٖص  -

 .دازٚ املمك عبدالعصٖص-لمكتاب يف دٔزتّا الجالجٛ 


