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 العملية اتالخبرمختصر 

 

 حتى تاريخه-هـ4141 محامون ومستشارون( العنقريومدير عام مكتب ) مؤسس 

محامون ومستشاارون( يعلاف  اج م ااس ااستشاارار الشارعقا والقا و قاا  شعادا  مشااري  ا   لاا  العنقريمكتب )

واللوائح واللذكرار وتس قف الشركار وقسالا التركاار  وشعادا  العقاو  وش ارار الدراساار الو اب التماريح رقا  

(542/41.) 

 

 هـ4/4/4141عضو م لس الشورى  ج الدورة الخامسا

 

(  مستشااار ومشاارى علااى مكتااب رئااقس م لااس الشااورى االلرت ااا 42الشااورى  االلرت ااا )مستشااار رئااقس م لااس 

(42.) 

 هـ4154 (42م لس الشورى االلرت ا ) –أمقن عام مساعد للشئون اإل اريا واللالقا 

 

 مشار ا  وماديرا  للكتاب هاـ(4141-4144)خالس الفترة من  عشرين عاما  واحد ول لس الشورى أكثر من عللت ا  

 . ج م لس الشورىومستشارا  وعضوا  معالج رئقس م لس الشورى 

 العديااد ماان الخ اارار العللقااا والعللقااا  ااج م اااس ا علاااس القضااائقا والتن قلقااا واإل اريااا  اكتساا ت خااالس عللااج

  .واللوار  ال شريا

  والتقااارير واإلتفاققااار والخطااا اإلسااتراتق قا شاااركت وعللاات  ااج العديااد ماان الل ااان اللشااكلا لدراسااا ا   لااا

  .ومذكرار التفاه   ج م لس الشورى

  كلفات خاالس عللاج االلشااركا ادراساا ا   لاا القضاائقا والعدلقاا والخطاا ( )مكتاب الاوزيرالعدس  اوزارةعللت

 .اإلستراتق قا للوزارة

 ال لعقاا الوننقاا لحقاوإل اإل ساانا تجيارسات العلاف الحقاوقج مان خاالس عضاواإلللام اا   لا الحقوققا  حقا  م 

لعقااا وتقاادي  الااراي الشاارعج  االلشاااركا االل ااان العاملااا ا ااا حقاا  كلفاات ادراسااا اعااح القضااايا التااج تحاااس لل

 هـ حتى تاريخه.4152من عام  والقا و ج اشأ  ا

 

 

 المؤهالت العلمية

mailto:ea-sul@hotmail.com
mailto:ea-sul@hotmail.com
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  م5112 –)الققا ة اإل اريا(حاصف على  ر ا الدكتوراه )العلوم اإل اريا( عن رسالته اعنوان. 

 )م5112- حاصف على اللا ستقر  ج )ش ارة ا علاس. 

  كلقا الشريعا االرياض. -هـ 4431حاصف على  ر ا لقسا س الشريعا عام 

 

 الخبرات العملية

 

هااـ اااوزارة التعلااق  العااالج  و قلاات شلااى مااال) وزارة العاادس )مكتااب 1/41/4431التحقاات االعلااف الحكااومج اتاااري  

 هـ.43/4/4144هـ. ث  شلى م لس الشورى اتاري  2/5/4432الوزير(  ج 

 م لس الشورى

  هـ.4141الدورة الخامسا  –عضو م لس الشورى 

 .عضو الل نا التنفقذيا  ج ااتحا  ال رللا ج العراج 

 .ائب رئقس ل نا اإل ارة واللوار  ال شريا  

 هـ.5/4/4141وحتى  هـ4/1/4151تاري   من الشورى  لعالج رئقسل لسمستشار ل 

   وتطويره هـ. ما  اداياا تحادي  الل لسا43/4/4144على مكتب معالج رئقس م لس الشورى من تاري   مشر ا 

 هـ.44/1/4151وحتى 

 .شاركت  ج التن ق  واإلعدا  لالحتفاس اا تتاح الل لس وادايا أعلاله 

 وتطويره شاركت  ج استقطاب واختقار العديد من موظفج الل لس م  ادايا تحديثه. 

  هـ ادايا تحدي  52/4/4144واإل اريا من كلفت من ق ف رئقس م لس الشورى ااإلشراى على الشئون اللالقا

 هـ ااإلضا ا شلى عللج مشر ا  على مكتب رئقس الل لس.54/5/4141الل لس وحتى 

   وظقفا ا مقن  هـ  على44/3/4154اتاري   512رشحت لللرت ا الخامسا عشر االلوا قا السامقا الكريلا رق

 العام لل س الشورى اللساعد للشئون اللالقا واإل اريا.

   هاـ علاى وظقفاا 42/45/4142اتااري   4/221رشحت لللرت اا الرااعاا عشار االلوا قاا الساامقا الكريلاا رقا

 مدير عام مكتب معالج رئقس م لس الشورى.

 مكتب رئقس الل لس رشحت لللرت ا الثالثا عشرة على وظقفا مساعد مدير عام. 

   هـ.44/41/4111رشحت لللرت ا الثا قا عشرة ال لس الشورى اتاري 

  هـ.3/1/4111اتاري   3214/ب/1انار على اللوا قا السامقا رق  اوزارة العدس رشحت لللرت ا العاشرة 

   اعد أن ت  اختقاري عضو  ج م لس الشورى.هـ1/5/4144أحلت للتقاعد انار على نل ج اتاري   

 

 الل ام اللكلف ا ا  ج الل لس:

 هـ.4144هـ وحتى عام 44/1/4151اإلشراى على موق  التعامق   ج الش كا الداخلقا للل لس من -

هاـ وحتاى عاام 44/1/4151اللشاركا واإلشراى على شعدا  تقرير الل لس السنوي الذي ير   لللقاام الساامج مان -

 هـ.4144
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هاـ وحتاى 44/1/4151اإللكترو اج وتقادي  التوصاقار الالزماا حقالاه مان اإلشراى واانالع علاى ارياد الل لاس -

 هـ.4144

 هـ.4151-4152عضو  ج ل نا شغف الوظائف خالس الفترة من -

 .44/4/4151حتى  3/3/4152عضو  ج الل نا اإلشرا قا ورئقس الل نا الفنقا للل لس اإللكترو ج من تاري  -

لتقنقاا اللعلوماار ااالل لس ورئاقس الل ناا الفنقاا مان تااري   نقاا التحتقاا  ائب رئقس الل نا اإلشارا قا للشاروع ال -

 هـ.41/2/4152وحتى  53/2/4151

 عضو ل نا التطوير وتحدي  أسالقب العلف ال لس الشورى. -

 

 

 الخبرات المساندة

 البرامج والدورات التدريبية

 

 

ااستشاارار والل اارار اإلشارا قا ااإلضاا ا شلاى حاصف على ارامج و ورار تدري قا وحلقاار و ادوار  اج م ااس 

 حضور  دوار تط قققا  ج م اس الققا ة واإلاداع  اخف اللللكا وخار  ا ومن ا:

  هـ  ج مع د اإل ارة العاما.4111أس وعا  عام  44ار امج السكرتاريا للدة 

  أسااق    ج مع د اإل ارة العاما. 1ار امج تنلقا الل ارار اإلشرا قا للدة 

 .ار امج الققا ة واإلاداع  ج مع د اإل ارة 

 .ورة تنلقا م ارار الحاسب اآللج لدى مديري اإل ارار  ج م لس الشورى  

   ار اااامج الققاااا ة وش ارة التغققااار الاااذي عقاااد  اااج القااااهرة و فذتاااه اللن لاااا العراقاااا للتنلقاااا اإل ارياااا اتااااري

 هـ.51/1/4155م اللوا ق 42/1/5114

 هـ.4155راج اللتلقز( الدار ال قضار و فذته اللن لا العراقا للتنلقا اإل اريا عام )ورشا علف اللدير الع 

  ار امج شعدا  مستشار اإل ارة اإلستراتق قا( القاهرة  و فذته اللن لا العراقا للتنلقا اإل اريا خالس الفتارة مان(

 هـ.42/2/4153- 53/2م اللوا ق 5112/يولقو/ 54-/يو قو52

 53/2م اللوا اق 5112/يولقاو/ 51-/ يو قاو52ار تطوير الخدمار( القاهرة  ج الفترة من )ار امج شعدا  مستش 

 هـ.51/2/4151 –

  هـ.44/2/4152شلى  2/ 51)ار امج الحكوما اإللكترو قا اللتطل ار وخطوار التنفقذ( القاهرة  ج الفترة من 

  هـ.44/2/4153شلى  5/2)ار امج اإلنار القا و ج للقرار اإل اري( القاهرة  ج الفترة من 

  اللشاركا  ج الللتقى العرااج حاوس الفساا  اإل اري و وره  اج شعاقاا التنلقاا  اج الاونن العرااج  اج الفتارة مان

 هـ.52-51/45/4153

  م5113القاهرة  –ار امج اات اهار الحديثا  ج شعدا  وصقاغا مشروعار القوا قن 
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 المؤتمرات والندوات

   كلا شاركت ضالن الو اد القضاائج ااوزارة العادس الاذي شاار)  اج الزياارار شاركت  ج العديد من الل ان

 / مللكا ال حرين/ قطر/ والكويت.اللت ا لا اقن  وس م لس التعاون  ج كف من الرياض/ سلطنا علان

 شاركت ضلن الو د الرسلج  ج ا تلاعار وزرار العدس ادوس م لس التعاون االرياض. 

  هـ4114ا تلاعار وزرار العدس العرب االرياض عام شاركت ضلن الو د الرسلج  ج. 

 .شاركت  ج ا تلاعار وزرار العدس العرب  ج القاهرة 

  شاركت ضلن الو د الرسلج  ج زيارار م لس الشورى ال رللا قا الخار قا  حق  الغت اللشاركار أكثار

 من خلسقن مشاركا تقري ا .

  الل الس اإلسالمقا  ج ن ران. شاركت ضلن الو د الرسلج  ج ا تلاعار تأسقس اتحا 

 .شاركت  ج ا تلاعار م لس التعاون لدوس الخلقج ) لقار الو ار(  ج الكويت 

 ( لالتحا  ال رللا ج  ج صنعار.53شاركت  ج اللؤتلر ) 

 .شاركت  ج اا تلاع الطارئ اتحا  م الس الدوس اإلسالمقا  ج ن ران 

   الل الس اإلسالمقا  ج الراان  وكذلك السنغاس.شاركت ضلن الو د الرسلج  ج ا تلاعار اتحا 

 .شاركت  ج ا تلاع ااتحا  ال رللا ج ا سقوي للسالم  ج اكقن 

  هـ.4144شاركت  ج ا تلاع ااتحا  ال رللا ج العراج االكويت 

  هـ.4144شاركت  ج ا تلاع ااتحا  ال رللا ج العراج االقاهرة 

 

 عضوية المجالس والجمعيات

 هـ وحتى تاريخه.4151 لعقا الخقريا لرعايا ا يتام النطقا الرياض )ش سان( عضو مؤسس  ج ال 

  هـ وحتى تاريخه.4155عضو  ج  لعقا رعايا ا نفاس اللعاققن االرياض من عام 

 هـ وحتى تاريخه.4152من عام  (عضو الل لس التنفقذي) عضو  ج ال لعقا الوننقا لحقوإل اإل سان 

 .)عضو  ج ال لعقا السعو يا لإلعاقا السلعقا )سلعقا 

  ااقساعضو م لس ش ارة ل نا التنلقا احج الللك   د اا تلاعج. 

  هـ4141عضو ال لعقا الوننقا لللتقاعدين. 

 



 

 سحيم   حممد بن  امحد    : األستاذ 









 

 املقرن العزيز    عبد البندري  :    األستاذة 



 

Classification: Public 

 اإلسم :البندري بنت عبدالعزيز املقرن 

 _ 0505424014جوال: 

E:_albndary2749@gmail.com 

 املؤهل الدراس ي: 
 علوم إدارية تخصص إقتصاد وريوسبكال •

 الخبرة:
 كلية التربية   •

 محاسبة   - •

 مأمورة صرف  -

 وزارة التعليم  •

 احثة إحصاء  ب -

وايضا وجنسياتهم، وعدد الطالب في كل فصل دراس ي  ،  مدارس اململكة)بنات(حيث نقوم بعمل إحصائيات لجميع 

بمعنى احصائية شاملة يعتمد   ونوعية املباني )حكومي_استئجار( املستخدمين، عدد املعلمات واالداريات وحتى فئة 

 .عليها في وضع خطط التنمية للبالد

 أخصائية أحصاء -

 اإلحصائية واستخراج النسب لكل الحقول. نقوم بعمل دراسات على النتائج  

 : يزانية والعقود بإدارة اإلحصاءمديرة إدارة امل -

وهلل الحمد قدرت اطلع على األنظمة والقوانين  . املوظفات الالتي يعملن باإلدارة بنظام العقود لى عحيث تم االشراف 

 ونتيجة لذلك حصلن املوظفات على كثير من حقوقهم الالتي كن يجهلنها. 

 : علومات في إدارة تقنية املعلوماتيرة إدارة املمد -

وكيل وزارة التعليم للتخطيط   )  برفقة:الوزارة في مؤتمر التخطيط في مدينة الشارقة حيث تم ترشيحي لتمثيل  

   .( والتطوير وايضا مدير عام التخطيط بالوزارة

 اعد مدير عام التطوير االداري مس -

الوزارة حققت أروع خدمة للكادر اإلداري الذي كان ال يحصلون على دورات تساعدهم  وبشهادة الجميع في بكل فخر  

وعملت مع  . في الحصول على الترقية كونهم كانوا مدموجين في معظم االدارات وايضا املدارس مع الكادر التعليمي

وال ننس ى  . د اإلدارةفي اداراتهم وايضا في سجالت معه من خمسة أشهر لفصلهم سواء أكثرفريق العمل على مدى 

مساهمة املعهد معنا في هذا املوضوع والذي تحقق به حصول اإلداريات حتى الالتي في املدارس على دورات في معهد  

كذلك تم تدريب إداريات   انجاز وسيستمر معهم طوال خدمتهم.   أكبروهذا بحد ذاته اعتبره  الحمد، االدارة وهلل 

كان لنا مع فريق العمل الفضل بعد و  على برنامج يسر)التعامالت األلكترونية( ادارات التعليمالوزارة واداريات جميع 

باإلضافة الى   من عام ونصف تم فيه تدريب شامل لجميع اإلداريات.  أكثرالذي استمر   هللا في نجاح هذا التدريب

ملن تنطبق عليها الشروط ولها   (بتعاثواال ))لجنة اإليفاد  عملي كمساعد ملدير عام التطوير اإلداري عملت ايضا في

 الحق في فرصة اإليفاد واإلبتعاث من قبل الوزارة إلكمال دراستها العليا. 



 

Classification: Public 

 

 

 

 

 : الدورات التدريبية 
 العديد من الدورات التدريبية في معهد اإلدارة  •

 دورات في القطاع اإلداري  •

 دورات في القطاع التقني  •

 دورات خارج اململكة في  •
ً
 التخطيط اإلستراتيجي وأيضا

 . كذلك دورات لغة انجليزية في معاهد بريطانية في اململكة املتحدة على حسابي الخاص •

 

ولي االن قرابة الثالث سنوات منتسبة   مرافقتي إلبنتي في دراستها ببريطانيا.حيث انه تم   وقدمت على تقاعد مبكر لظرف عائلي

نذ التحقت بها كلفت باإلشراف على إدارة برنامج الديوانية النسائية  لعضوية جمعية املتقاعدين االهلية بالرياض.وم

بكل حماس  وذلك بشهادة العضوات الالتي يحضرن الديوانية   بالجمعية والذي أصبح املتنفس للمتقاعدات بلقاءاته املثرية

 وسعادة،، 

 



 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
  والحمدهللا رب العالمين..

  ..والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين
 

 .وبعد أشهد هللا أن عملي في الجمعية تطوعيًا وأنني أبتغي الثواب من هللا والخير للجمعية ومنسوبيها 
بالجمعية قبل ثالث سنوات ورغم توقف   لتحاقي اوبعد هذه أهم النقاط التي رسخت في ذهني وشعرت بأهميتها من خالل 

 نشاطها فترة بسبب جائحة كرونا 
وحيث أنني كلفت من قبل رئيس الجمعية ونائبة باإلشراف على برنامج الديوانية النسائية في بداية التحاقي بالجمعية ساهم  

 : في ذلك

التعرف عن قرب بالكوادر الوطنية والكنز الثمين من الخبرات المنوعة بين أولئك المتقاعدات فأحببت أن أطلق   •
 .عليهن لقب )خبرات( بدال من متقاعدات 

ساهم إشرافي على الديوانية في تلمس حاجة بعض المتقاعدات عن قرب ومعرفة حاجاتهم وذلك ان الراتب   •
 .احتياجاتهمالتقاعدي لم يعد يغطي كافة  

  من خالل حديثي عن الجمعية في بعض المحافل أجد أن البعض ال يعرف عنها شئيا وذلك لضعف اإلعالم عنها  •
 .ات وقلة مشاركاتها في كثير من المناسب

 
تنطلق من تسليط الضوء على هذه النقاط والتي بدورها    االنتخابيفي برنامجي  من هذه النقاط أدركت أن تكون خطتي 

 تعكس الخير للجمعية ومنسوبيها. 
 
 :فكان برنامجي كالتالي 
 

 وذالك:  خبرات المتقاعدين رجاال ونساء إلفادة المجتمع  استثمار  .1

 . بمساندة المتقاعدين المنتسبين إلى الجمعية اجتماعياً وثقافياً، واقتصادياً، ونفسياً، للوصول بهم إلى الحياة الكريمة •

تيجية الوطنية  تعزيز العالقات بين المؤسسات والقطاعات المختلفة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واألهداف اإلسترا •
 . للدولة

 . االجتماعي  والتوازن تفعيل دور المتقاعدين باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة  •
 

لذلك كان حري بالجمعية النظر في تلك   تقاعدين من صعوبات وضغوطات مادية كثيرة ميعاني عدد من ال .2
التحديات التي يواجهونها، وحصرها ورفعها إلى الجهات المعنية إلعادة النظر في ظروف المتقاعد، وتوفير  

بهدف توفير الخدمات، والخصومات لألعضاء المتقاعدين حاملي بطاقة الجمعية،    .الحياة الكريمة لهم ولذويهم 
  : ومن هذا المنطلق

 . عمل مع الجمعية بإيصال أصواتهم واحتياجاتهم إلى الجهات المعنية في الدولةيمكننا ال •

إن أمكن  ) .وأسرته االهتمام بمتابعة المطالبة وزيادة رواتب المتقاعدين بصورة سنوية لتفي احتياجات المتقاعد   •
 ذالك(.

باستثمار خبراتهم )هناك األطباء والمهندسين والقانونيين والمحاسبين    المتقاعدينالعمل على تنمية موارد ومداخل  •
 .والتربويات والمدربات بالعمل كاستشاريين ومدربين بمراكز ومؤسسات يمكن عقد شراكة بينها وبين الجمعية(

 
 
 
 
 



االجتماعية والثقافية  تقوية العالقات والروابط االجتماعية بين أعضاء الجمعية من خالل إقامة األنشطة  .3
   : لألعضاء

  المناسبات، الرحالت، الكتاب، منتدى ،الجمعية )الديوانية، المشاةوذلك من خالل تفعيل أفضل لبرامج  •
 (  الزيارات 

 . وتوفير وسائل جذب للمتقاعد لتفاعله مع هذه البرامج  االهتمام بحيث تكون هذه البرامج على قدر أكبر من 
على تخفيض الرسوم المفروضة على المتقاعد للمشاركة في الرحالت المقدمة إلى أدنى   الرحالت.. العملمثال برنامج 

 .نسبة وهناك العديد من الحلول المناسبة لذلك

  توفير مكان مناسب يكون مقًرا للجمعية بحيث يتوافر فيه الراحة والترفيه والثقافة وأيضا مركز تدريب  •
 رياضية. وصاالت 
 .الوطن وساهمت في تنميته ومازالت قادرة على العطاء  والتي خدمت ذه الفئة الغالية  مكان يليق به

فتح قنوات اتصال بين جميع أعضاء الجمعية وبين مجلس اإلدارة ليمكنهم االطالع على جميع المستجدات   •
 ونتائج االجتماعات وخلق جو من الثقة واألمان في الجمعية. 

 
يعاني كثير من المتقاعدين من ظروف صحية صعبة تحتاج إلى عالج في مراكز متقدمة والحمدهللا لدينا في   .4

 . للمواطنين.دولتنا أكبر المراكز والمستشفيات وبأحدث األجهزة والخبرات وأيضا يقدم مجانا 
 : ض وتتعاظم عليه األعراض يقد ترهق المر االنتظار ولكن مواعيد 

تلمس حاجة المتقاعد وظروفه الصحية ودراستها جيدا والرفع بالحالة للجهات المعنية في  لذلك البد من   •
 .الدولة للنظر في موضوعه بأسرع وقت 

 
 للجمعية: تكثيف النشر اإلعالمي  .5

 . االجتماعيبحيث تكون جمعية معلومة لدى كافة شرائح المجتمع وذلك من خالل برامج التواصل  •

 .في معظم المناسبات الوطنية واألعياد الرسمية ا للجمعية ومشاركتهالتواجد اإلعالمي  •
 

   :داعمين للجمعية  استقطاب  .6

 االجتماعية. من خالل العالقات  •

  .الزيارات الرسمية للدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة •
 . ألن ذلك يرفع قدرة الجمعية مادياً ومعنويا ويساهم أيضا في سرعة انتشارها

 
 
 
 
 

دعوات صادقة لجمعيتنا بالخير والنماء في ظل من يأخذ بيدها للطريق السليم بما يحقق أهدافها ويحقق طموح  ختاما 
  منسوبيها 

 
  بارك هللا في الجهود المخلصة

 
 المقرن بنت عبدالعزيز   البندري



 

 عبد الرمحن الشهراني امل  :   األستاذة 



 

  الشهراني عبدالرحمن أملاألسم: 

 

 amal.asn@hotmail.com  اإللكتروني البريد

 4المترشحة رقم  

 المؤهل 

 حاصلة على دبلوم إقتصاد 

 الخبرات 

o   عملت معلمة للمرحلة االبتدائية 
o  ( اإلدارة العامة للعمليات بجدة ، اإلدارة العامة   عملت بالبنك السعودي البريطاني ) ساب

 م  2011حتى   2004للموارد البشرية  بالرياض مسؤولة التوظيف الخارجي بتاريخ 
o   رة  ابأد  م (2020م حتى  2012عملت في الجمعية الوطنية للمتقاعدين ( بالرياض ) بتاريخ

وتنظيم الرحالت بالجمعية والمشاركة بجميع    دارية ومنسقة للقسم النسائياك  _فرع الرياض  
  البرامج

o م 2021م حتى  2020ملت في شركة المشاريع الطبية المتحدة بتاريخ ع 

 الدورات 

 قواعد االلتزام في االعمال البنكية   -دورة في االلتزام  ▪
 االسالمي   دورة تدريبية في اساسيات العمل المصرفي ▪
 للعمليات المصرفية   HFE2دورة تدريبية في نظام  ▪
 دورة في العناية بالعميل واساليب استخدام الهاتف   ▪
 دورة في حماية امن المعلومات من االحتيال   ▪
 دورة في مكافحة غسيل االموال   ▪
تدريبية ▪ الشخصية    في   دورة  والخدمات  االسالمية  المصرفية  للخدمات  التأهيلي  االمانة 

 االستثمارية 
 دورة تدريبية اخالقيات االعالم المجتمعي  ▪
 دورة تدريبية خطط سفرك باستراتيجية قائد رحلة   ▪
 (والفعاليات ، االعالمية ، والثقافية والمؤتمرات)المشاركات ،  ▪

 

 البرنامج اإلنتخابي 

 تحقيق مطالبهم لاالهتمام بشؤون المتقاعدين بالجمعية  ❖

 المشاركة مع االعضاء للبحث عن مصادر استثمار للجمعية لرفع مستواها المالي ❖

االفضاااال ومنهاا برناامج لياات الترفيهياة للمتقااعادين الى عاااإلرتقااء ببرامج اننشااااطا  والف ❖

 الرحالت

 رنامج الرحالت للمتقاعدينالعمل علي ايجاد راعي لدعم ب ❖

 ةالعمل على جلب التخفيضات لالعضاء للمتقاعدين بالجمعي ❖

 دعم عمل الفريق الواحد    ❖

 عمل على تسخير خبراتي وتجربتي الخواني المتقاعدين بالجمعيةلا ❖



 

 عبد املصلح السويلم مجيلة    : األستاذة 



 

 مجيلة السويلم :  /ةللمرشح االنتخابيةالرؤية 

 

بػسحيُ هلا اٍنٔتَا  الٍتنامَاللنتكاعدًٓ تعد مً أٍه مؤضطات اجملتنع املدىٕ  الْطئ٘ ادتنعٔ٘

ا ّزتتنعَا ّقٔنتَا يف اجملتنع ملا متلهُ مً خربات ّمهاىُ مً خالل ما قدمتُ مً اعنال جلٔل٘ لْطيَ

ليعٔد صباغ٘ ىػاطَه ّمػازنتَه يف اجملتنع ّتطْٓل خرباتَه إىل  ّاالٍتناوحل هلا أٌ جتد السعآ٘ 

جاىب تكدٓه خدمات ّبسامج تلٔل بَه ّضْف اعنل مع شمالٜٕ أعطاٛ زتلظ االدازٗ علٙ حتكٔل ٍرِ 

ات ّأمال جيب أٌ حتكل السؤُٓ ّما ضٔكدمْىُ مً زؤٚ أخسٚ ّلعلٕ أغري ٍيا ألبسش ما أزاِ مً تطلع

 : للنتكاعد

 تفعٔل ّضاٜل ّقيْات التْاصل بني ادتنعٔ٘ ّفسّعَا ّاملتكاعدًٓ. -۱

االزتكاٛ مبطتْٚ الجك٘ بني املتكاعد ّادتنعٔ٘ مً خالل ما ٓته تكدميُ مً بسامج ّأىػطُ دعه  -۲

ٛ مبطتْٚ أداٛ للنتكاعدًٓ يف دتاٌ العنل ّفل خرباتَه ّختصصاتَه لإلزتكا الفاعل٘املػازن٘ 

 فساغَه ّفسّعَا إىل جاىب ما ٓػهلُ ذلو مً ملٙ ّقت ادتنعٔ٘

إىل  املتعددٗ االضتجناز .ّبسامج مػازٓع خالل مً بدّزٍا لتكْو ادتنعٔ٘ مْازد شٓادٗ علٙ العنل -٤

 .للجنعٔ٘دعنَه املادٖ ّاملعيْٖ  جاىب التيطٔل مع املطؤّلني ّزجال االعنال لسفع مطتْٚ

 

اذتجٔح علٙ حتكٔل ما ٓصبْا الُٔ املتكاعدًٓ مً ذّٖ السّاتب املتدىٔ٘ السفع مستباتَه مبا  الطعٕ -ِ

 ٓتْاشٚ ّغالٛ املعٔػُ ّمعدالت التطخه.

 علٙ املتكاعدًٓ ّتػجٔع ّالسٓاضٔ٘ ّاالجتناعٔ٘ الصخٔ٘ ّالربامج األىػط٘ شٓادٗ علٙ العنل - ٦ 

ّاليت تته يف خمتلف مياطل  الصٔفٔ٘ ّاألىػط٘ التْعٔ٘ ّأضابٔع الْفاٛ أٓاو يف ذلو ّتفعٔل املػازن٘

 ّارتاص. ّاليت ٓكٔنَا الكطاعني العاو املنله٘

العنل علٙ حتكٔل تطلعات املتكاعدًٓ يف تْفري خدمات صخُٔ ّاجتناعُٔ زتاىُٔ أّ بتهالٔف  -7

الطلع  ّإعفاَٜه مً زضْو ارتدمات أّ ختفٔطَا ّالتيطٔل مع املسانص التجازٓ٘ يف تْفري خمفط٘

 خمفطّ٘املطتلصمات الطسّزٓ٘ بأضعاز 

مً املتكاعدًٓ  العنل علٙ قٔاو مجعٔات تعاّىُٔ متعددٗ األغساض ٓطاٍه ّٓعنل بَا مً ٓسغب -8

 للنطاٍنني بَا مً املتكاعدًٓ.  ٌ مصدز دخل إضايفمياضبُ ّتهْ بأضعازلتكدٓه ضلع ّمْاد 

 

 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

 نفسي ي واخواني االعضاء يسعدني ان اقدم لكمتاخوا

 

 
 

 بالعالقات عنلت الْطئ٘ بادتنعٔ٘ فاعلُ عطِْ - اىطاٌ ظنعٔ٘ ٗعطْ -  ضيُ ۱١عنلت مدٓسٗ مدزض٘ حْالٕ 

 : ميَا مهجفُ دّزات علٙ حصلت...  العام٘

 بياٛ -5 الكٔادات تطْٓس -٤ العنل بٔٝ٘ يف الصساع-3 الفعال التفْٓض -۲ اإلدازٗ معَد مً باإلدازٗ دّزٗ- 1 

  ابداعُٔ بطسٓكُ اإلدازٓ٘ املػهالت حل -٨ الْظٔفٕ األداٛ تكْٓه -7لسمسٔ٘ ا باملهاتبات دّزِ -6  العنل فسٓل

 ضس ّإعاقيت مبدع اىا - ۱۲دّزِ بالتينٔ٘ املَئ٘  - ۱۱حكْم االىطاٌ يف االضالو  -۱۱ الفعال التخطٔط-9 

  التعلٔنٔ٘ املؤضط٘ يف الداخلٕ التدقٔل -۱١ العنل بٔٝ٘ يف اإلىطاىٔ٘ العالقات -1٤  الداخلٕ التدقٔل ۱۳ جناحٕ

  . نْتس ميَجٔ٘ ّفل تدزٓبُٔ دّزِ - ۱٨ االزتكاٛ غسناٛ عً ّدّزِ- ۱7  يف  اإلغسايف االداٛ مؤغسات  -۱٦

 الػهس غَادات مً نجري علٙ ّحصلت.  اذنسِ مل الدّزات مً ّنجري 
 

 السٓاض مطتْٚ علٙ األّل املسنص لياى.  فَٔا عنلٕ اثياٛ الينْذجٔ٘ املدازع مً هلل ّاذتند مدزضيت اٌ ننا -۲

 باملبادزٗ الْطئ٘ ّنسميا مً قبل مسْ األمريٗ عادل٘ بيت امللو عبداهلل زمحُ اهلل.

 ( حصليا علٙ املسنص األّل ذتفظ الكسآٌ الهسٓه ّنسميا علٙ مطتْٚ السٓاض. أ 

 ب( عنلت جاٍدٗ لتهٌْ مدزضيت اّل مدزضُ تطبل فَٔا اللػ٘ اإلجنلٔصٓ٘ علٙ مطتْٚ زابع

 قدمت تكاعد مبهس  ج(

قبل التكاعد امٔل للعنل التطْعٕ ّضعت ٍرا ٍدٓ٘ بعد التكاعد ّاٌ ابرل نل جَدٖ رتدم٘ احملتاجني.  نيت

 امتلو الكدزٗ للتطْٓس ّعكد االتفاقٔات مع قطاعات فاعل٘ يف اجملتنع رتدم٘ املتكاعدًٓ.

 لتدزٓب. حتطني ّتطْٓس ارتدمات االجتناعٔ٘ نالربامج الجكافٔ٘ ّاألىػط٘ الرتفَٔٔ٘ ّالسحالت ّا-*

 العنل علٙ متتني عالق٘ املتكاعدًٓ باهلٔٝات اذتهْمٔ٘ ّاملؤضطات ارتريٓ٘ ّاملؤضط٘ العام٘ للتكاعد  -*

 لالضتفادٗ ميَا يف خدم٘ اجملتنع ۲۱۳۱االضتفادٗ مً خربات املتكاعدًٓ التينْٓ٘ ّاالضتجنازٓ٘ ّفل زؤٓ٘ -*

 جتناعٕ اذتدٓح .اضتخداو التكئ٘ اذتدٓج٘ يف اليظاو اإلدازٖ ّالتْاصل اال-*

 العنل مع ادتَات الساغب٘ يف تكدٓه خدمات ّمتطلبات املتكاعدًٓ ( نالتخفٔطات ّالتامني الصخٕ (-*

 البخح عً مصادز مالٔ٘ ختدو املتكاعدًٓ عً طسٓل املػازٓع ّاألىػط٘ .-*

 عح ختفٔض زضْو العطْٓ٘ للنتكاعدًٓ ّاملتكاعدات-*

 اذتنل٘ االىتخابٔ٘ ننا امتين التْفٔل لهل املسغخني الرًٓ ضْف غٔخهه لٕ ضْف ٓهٌْ خري داعه يفتس

 ٍنْا يف حتكٔل أٍداف ّزضال٘ ادتنعٔ٘ الْطئ٘ للنتكاعدًٓ.
 

 ّاهلل ّلٕ التْفٔل،،،

 السويلممجيلة 

 البكالوريوس يف علم االجتماع من جامعة امللك عبدالعزيزحاصلة على 



 

 الشهراني   مد بن حم   سعيد :   األستاذ 



 

 

 

ي 
 االسم/سعيد محمد عبدهللا الشهران 

 ه 1387- 01- 27/  تاري    خ الميالد 

 مكان الميالد/الطوال  

 الجنسية/سعودي  

 1043266368رقم الهويه/ 

 المؤهالت العلمية   •
 بكلوريوس دعوه وإعالم جامعه االمام محمد بن سعود   .1

 دورة أجهزة امن المطارات   .2

 دورة مشغل أجهزة   .3

ات   •  الخبر
 عمل لمدة واحد وثالثون عاما وستة اشهر بمطار الملك خالد الدولي   .1

 المهارات   •
 التعامل مع أجهزة الكمبيوتر وبرامج التواصل االجتماعي   .2

 قائد لفريق مشاة طويق والعريجاء.عضو مشاة الرياض للمسافات الطويلة   .3

 مدير برنامج نشاط مشاة وهايكنج جمعية المتقاعدين  .4

 م عسبر عضو فريق هايكنج قم .5

ي   • نامج االنتخانر  البر
امج   .1  العمل مع اعضاء المجلس الستقطاب داعمير  ورعاة للبر

 السعي إليجاد مقر يخدم المصلحة العامة للجمعية   .2

ي مناشط الجمعية   .3
 
 النظر ف

ي قروبات االنشطة وبرامج الجمعية وايجاد قروب عام لالخبار واألنشطة والزيارات والرحالت   .4
 
 النظر ف

ي رسوم .5
 
اك   النظر ف  االشبر

ه ومن لدية الرغبة .  .6  التوصية بإيجاد وسائل تواصل مع اهل الخبر

ي تنفيذ  .7
 
ي المناشط والمناسبات الرياضية وان تكون دعوة خاصة لهم ف

 
مشاركة أعضاء جمعية المتقاعدين ف

 اي نشاط . 

ي هذه الجمعية بما نستطيع ان نقدمه من عمل مع األ 
 
عضاء بروح الفريق  ولدينا بأذن هللا تعال خدمة أخواننا ف

 الواحد. 

ي نفسي حقد او امور شخصية الي شخص كان والهدف هو ما يخدم المصلحة العامة واعضاء جمعية  
 
ال احمل ف

 المتقاعدين  

 . نسال هللا العون والسداد لخدمة اعضاء جمعية المتقاعدين

ة الذاتية  السبر



 

 الغامدي بن حممد  سعيد   : األستاذ 



 السيرة الذاتية                            
 

 سعودي /الجنسية            الغامديالحمزة  / سعيد بن محمد االسم

 هـ(1404األساسي / بكالوريوس تربية وعلم نفس.      ) المؤهل

 /  مؤهل إضافي

 هـ (1407دبلوم عالي في اإلرشاد النفسي.                      )  - 1

 هـ (1421اإلشراف التربوي                          )  دبلوم في – 2

 . / جامعة الملك سعود الجامعة

          في مجال التدريب /
الحصول على عدد من الدورات القصيرة والمتوسطة في مجال  -

 ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في مختلف المجاالت.

 مستوى المملكة.على معظم مقاييس الذكاء والقدرات على التدريب  -
لمقياس استانفورد بينية للذكاء من قبل مؤلف  مدرب فئة ) أ ( -

 المقياس بالقاهرة بعد اجتياز الدورات التأسيسية والتخصصية.
الحصول على عدد كبير من شهادات الشكر والتقدير على مستوى  -

 اإلدارات العامة للتربية والتعليم في المملكة.
 الخبرات المهنية واإلدارية /

معلم تدريبات سلوكية ) أخصائي نفسي ( بمعهد التربية الفكرية  -

 .ـه1419ـ  1404ما بين عام  عشر عاماً. ستةلمدة 
 سبعةمشرف تدريبات سلوكية باإلدارة العامة للتربية الخاصة لمدة  -

 هـ1437ـ  1420ما بين عام  عشر عام على مستوى المملكة.

ما  ميالخاصة بوزارة التعلرئيس وحدة القياس والتشخيص بالتربية  -

 هـ1427ـ  1420بين عام 
مدير إدارة الدراسات والخدمات المساندة باإلدارة العامة للتربية  -

 هـ1434ـ  1428ما بين عام الخاصة. 
 ما بين عام مدير عام إدارة التربية الفكرية بوزارة التعليم -

 هـ1437ـ  1435 

والتشخيص باإلدارة نائب رئيس المجموعة االستشارية للقياس  -

 العامة للتربية الخاصة.
 رئيس فريق  تأليف دليل معلم التدريبات السلوكية. -
 عضو في الجمعية الخليجية لإلعاقة -
 مشرف تدريب طالب قسم علم النفس بجامعة الملك سعود. -
 مشرف دراسات ميدانية للعديد من الباحثين على مستوى المملكة. -
والمدارس الخاصة بذوي متعاون مع العديد من الجمعيات  -

 االحتياجات التربوية الخاصة.
 



 :  المجتمعية والتطوعية بعض األعمال والمشاركات

تنفيذ عدد كبير من ورش العمل في مجال قياس وتشخيص ذوي  -

 االحتياجات التربوية الخاصة على مستوى المملكة العربية السعودية.

التي قامت بتنفيذها المشاركة في عدد كبير من المؤتمرات والندوات  -

 اإلدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم محلياَ.

المشاركة في العديد من اللقاءات والندوات في مجال ذوي  -

االحتياجات التربوية الخاصة على مستوى المملكة ودول الخليج 

 العربي.

 المشاركة بعدد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية. -

 الجمارك في بعض مواسم الحج.المشاركة في أعمال  -

التطوع في إدارات ديوانية جمعية المتقاعدين ) شمال وجنوب  -

 الرياض (.

ديوانيات جمعية المتقاعدين إدارات اصدار ثالثة تقارير عن نشاط  -

 بالرياض على النحو التالي :

مقر بيوانية جمعية المتقاعدين بالرياض ) ـ األول السجل الذهبي لنشاط د

 صفحات. 103عبارة عن ( صالح للنفع العام ديوانية ال

ـ الثاني السجل الذهبي لنشاط الخطة الزمنية الثانية لديوانية جمعية 

 136عبارة عن ( ديوانية الصالح للنفع العام ) بمقر المتقاعدين بالرياض 

 صفحة.

 ـ الثالث نشاط ديوانية جمعية المتقاعدين بجنوب الرياض في صور ) بمقر

 صفحة. 117عبارة عن  ين التاريخية (ديوانية الحس

 جميعها سلمة لرئيس جمعية المتقاعدين بالرياض الدكتور مبارك القحطاني

 أ. سعيد بن محمد الحمزة الغامدي

s.alhamza@hotmail.com 

 sm.alhamzah@gmail.com 

 0505232450الجوال والواتس / 

mailto:sm.alhamzah@gmail.com




 البرنامج االنتخابي

 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين.

سأجتهد في عمل مشيئة هللا وتوفيقه في سبيل خدمة الجمعية وأعضائها ب

 اآلتي:

 بعة استكمال جهود المجلس السابق.امت -

 العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع األعضاء.المشاركة في  -

 اركة في إيجاد مصادر دخل للجمعية من خالل عقد الشراكات والرعاة.المش -

 التواصل بين األعضاء. جوانبتقوية المشاركة في  -

 أنشطة الجمعية.وتطوير دعم البحث عن المشاركة في  -

 المشاركة في العمل على تنفيذ برنامج التدريب. -

 لجهات.االتواصل مع استقطاب حديثي التقاعد من خالل المشاركة في  -

 تطوير وسائل التواصل بين األعضاء.المشاركة في  -

الجمعية من خالل تشكيل  فريق أنسنه  عمل علىي المشاركة في إيجاد برامج -

 تطوعي لذلك.

 المناسبات االجتماعية. مع فاعلتالعمل على الالمشاركة في  -

 العمل على ارشفة أعمال الجمعية لتسهيل الرجوع إليها.المشاركة في  -

 المشاركة في تطوير برامج التطوع واعتماد ساعات التطوع. -

  

 أتمنى التوفيق للجميع.......

 المرشح / سعيد بن محمد الحمزة الغامدي



 

 عبد الرمحن الشهراني سلوى  :األستاذة 



 

Internal 

 
 

 الرؤية المستقبلية 
 التطوير شعارنا وخدمة المتقاعدين هدفنا 
  
 اسم المرشحة / سلوى عبدالرحمن الشهران 

 8المرشحة رقم  
ة الذاتي  ة : ـــالسير

  
 االسم : سلوى عبدالرحمن الشهران 

 العنوان : الرياض 
 الجنسية : سعودية

 
 ي : ـــل العلمــالمؤه

ي من كلية اآلداب الرئاسة العامة لتعليم البنات . حاصلة عىل  •   اآلداب تخصص إنجلي  
 بكالوريوس ف 

ية القسم الثانوي •  معلمة اللغة االنجلي  
 

 رات : ـــــــــــــ الخب
ية . 1   الجمعيات الخي 

 ـ ناشطة ف 
 ـ عضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض . 2
ية 3  . ـ عضو مجلس إدارة المؤسسة الخي 

ً
لية سابقا  الوطنية للرعاية الصحية المي  

لية . 4 ية الوطنية للرعاية الصحية المي    ـ عملت رئيسة لجنة النشاط للمؤسسة الخي 
  بفرع جمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض. 5

 ـ  عملت رئيسة القسم النسان 
  بجمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض. 6

 ـ عملت رئيسة القسم النسان 
ف7 امج واألنشطة بجمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض . ـ عملت مشر  ة الير
ية . 8   جمعية النهضة النسائية الخي 

 ـ عضو فعال وداعم ف 
  جمعية مودة . 9

 ـ عضو فعال ف 
  جمعية أرس التوحد والفصام . 10

 ـ عضو فعال ف 
  جمعية الوفاء . 11

 ـ عضو داعم ف 
  جمعية سند .   عمـ عضو دا12

 ف 
  . ـ عضو فعال ومشارك  13

  مركز الملك عبدالعزيز الثقاف 
  نشاطات اللجنة الثقافية للجنادرية ف 

 ف 
 م . 2015دي لـ إحدى مرشحات المجلس الب14
 ـ عضو لجنة المرأة والطفل ) الغرفة التجارية (15
 ـ عضو نادي سيدات األعمال ) الغرفة التجارية (16
 جمعية كيل للسمنة. ـ عضو  17
18-   

 جمعية صوت )داون ساندروم(عضو فاعل وداعم ف 
ية واألهلية.  -19   أغلب الجمعيات الخي 

 عضو فاعل وداعم ف 
 

 الرؤية االنتخابية : 

والمناسبات   • والزيارات  والرحالت  فيهية  الير واألنشطة  الديوانية    
ف  الثقافية  امج  االجتماعية كالير الخدمات  وتطوير  تحسي   

  والهايكنج . والثقافية ـ منتدى الكتاب والصحة البدنية ـ ري
 اضة المشر

  الجمعية .  •
 توسيع دائرة أعداد المتقاعدين ف 

ية والمؤسسة العامة للتقاعد .  •  توطيد عالقة الجمعية بالهيئات الحكومية والمؤسسات الخي 

ات المتقاعدين التنموية واالستثمارية وفق رؤية  •   خدمة المجتمع .  2030كسب خير
 لالستفادة منها ف 

 . استخدام التقنية الحد  •
ً
ونيا   نظام اإلدارة إلكير

 يثة ف 

  الجمعية بغرض إبراز دور الجمعية وخدماتها .  •
 استخدام وسائل التواصل االجتماع  الحديثة ف 

فيه   • البحث عن مصادر مالية تخدم الجمعية عن طريق المشاريــــع واألنشطة وإقامة المعارض وااليفنتات والدعم من هيئة الير
  ذلك أو و قف يعود بال

 المادي عىل الجمعية . دعم ف 



 

Internal 

  شتر المجاالت بما يناسب احتياجاتهم .  •
 توفي  فرص التدريب للمتقاعدين ف 

 إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية واألدبية ذات  العالقة بشؤون المتقاعدين وخدمة المجمع .  •

ات المتقاعدين .  •  السع  لدى الجهات الحكومية واألهلية لتوظيف خير

 م . 2030المبادرات وكل ما يتيح للمتقاعد المشاركة برؤية المملكة   تشجيع •

ية وخدمة الدولة والمجتمع والقطاع األهىل  .  •
 إنشاء مكتب للبحوث والدراسات واالستشارات وتنمية الموارد البشر

 لتسهيل استفادة  األجهزة   •
ً
ات ومؤهالت وتخصصات المتقاعدين تحدث دوريا الحكومية واألهىل   إنشاء قاعدة بيانات عن خير

 ودعم المبادرات . 

ات .  • قليمية من أجل تبادل الخير
ٌ
 حضور القاءات واألنشطة المحلية واإل

  المدارس وكبار السن الخ .....  •
اتهم كزيارة ف   عمل خطة دمج المتقاعدين مع فئات المجتمع ) الشباب ( لالستفادة من خير

 البحث عن مقر متكامل يخدم المتقاعدين .  •
 

 ة : ـــالمبادرات  المقدم
اكة مع جمعية حياتنا الصحية تخدم المتقاعدين .   : اتفاقية رسر

ً
 أوال

  شتر المجاالت بما يناسبهم . 
 : مركز لتدريب المتقاعدين رجال ونساء ف 

ً
 ثانيا

كة وال بلس للتخفيضات .   : رسر
ً
 ثالثا
 

 الدورات وورش العمل : 

 حاصلة عىل عدة دورات تدريبية وورش عمل .  •

 دورة الحاسب اآلل  .  •

 دورة مشاريــــع عبداللطيف جميل .  •

 دورة ريادة األعمال ) الغرفة التجارية ( .  •

  المملكة (  •
نامج التدريتر  ) تعزيز المجتمعية للناء ف   الير

 ورشة عمل ) السالم المستدام من الداخل إل الخارج ( جمعية البحرين النسائية  •

اكة بي   رواد العمل ا •   تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ) الغرفة التجارية (ورشة عمل أثر الشر
ي ف   لخي 

  مجال التوحد .  •
ات ف    الندوة الثانية لتبادل الخي 

 المشاركة الفعالة ف 

 لجنة المرأة والطفل .  الدورة التدريبية ) لنبدأ باالنطالقة ( •

  المجتمع ديوانية  •
ة بعنوان الوالئم وأثرها ف   المتقاعدات . تقديم محاض 

 دورة كمبيوتر الحاسب اآلل  من مركز اللغات للفتيات .  •

ة ) عبداللطيف جميل ( .  •  دورة مشاريــــع صغي 
 

 ادات : ـــــــــالشه
  الندوات والمهرجانات الفعاليات   حاصلة ▪

  الدعم والعمل التطوع  والمشاركات ف 
عىل العديد من شهادات التقدير والدروع والجوائز ف 

 من كل : 

ة حصة بنت طراد الشعالن )  حرم • يفي   األمي  ية الوطنية  المؤسسة رئيسةخادم الحرمي   الشر لية الصحيةللرعاية الخي   ( .  المي  

ة سارة الفيصل ) جمعية  • يةصاحبة السمو الملك  األمي   . ( النهضة النسائية الخي 

ة الفيصل ) جمعية أرس التوحد والفصام(.  • ة سمي   صاحبة السمو األمي 

ة فهدصاحبة الس  •  العذل ) لجنة المرأة والطفل ( .  ه مو األمي 
  اللجنة العليا لتنظيم المهرجان .  ▪

لية للجهود والتطوع ف  ية الوطنية للرعاية الصحية المي    شهادة تقدير من المؤسسة الخي 
ة سارة   ▪ ية صاحبة السمو الملك  األمي  زيز آل سعود للمساهمة  بنت عبدالعالفيصل  شهادة شكر وتقدير من رئيسة جمعية النهضة الخي 

  األنشطة . 
ة من خالل الدعم والمساندة ف   الفعالة والمتمي  

  اللجنة الثقافية النسائية .  ▪
  العمل التطوع  ف 

اث والثقافة للمشاركة ف    للير
 شهادة شكر وتقدير من اإلدارة العام للمهرجان الوطت 

ة فهده   ▪ اكة بي   رواد  ذالعشهادة شكر وتقدير من رئيسة لجنة المرأة والطفل األمي    ورشة العمل ) أثر الشر
 للمشاركة الفعالة ف 

ً
ل تقديرا

  تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ( . 
ي ف   العمل الخي 

  العمل التطوع  لدعم مرضاها من حرم خادم الحرمي     ▪
لية ) ف  ية الوطنية للرعاية الصحية المي   شهادة شكر وتقدير من المؤسسة الخي 

ة   يفي   األمي   ( . حصة بنت طراد الشعالن الشر



 

Internal 

 
 
الوطنية للمتقاعدين  ش ▪ بالجمعية  اللجنة النسائية     لهادة شكر وتقدير من 

الثان  الملتقر    فعاليات 
الفعالة ف  للمشاركة  الرياض  فرع 

  تهم المجتمع . 
  بعض األنشطة والمنتديات التر

 للعضوات . والمشاركة ف 
اث والثقافة ) سعادة االستاذ سعود الروم  ( . شهادة شكر وتقدير من اإلدارة العامة للمهرجان الو  ▪   للير

 طت 
 السلطان . عىل  شهادة شكر وتقدير من مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض سعادة الدكتور  ▪
 شهادة شكر وتقدير من جمعية البحرين النسائية ) دكتورة وجية البحارنة (  ▪
. شهادة شكر وتقدير  من رئيسة اإلدارة  ▪  النسائية الجمعية الوطنية للمتقاعدين سعادة الدكتورة فوزية أخض 
 شهادة شكر وتقدير من سعادة المهندس إبراهيم الحسي   مدير فرع الجمعية الوطنية.  ▪
 مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض .  فهد الحامد شهادة شكر وتقدير من سعادة المهندس  ▪
  رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض. شهادة شكر وتقدير  ▪

 سعادة الدكتور مبارك القحطان 
 من مديرة مناسبات جمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض األستاذة نعيمة عرب عىل الجهود القيمة.  درع مقدم ▪
 
 

 : المهـــــــــارات 

ية .  •  اللغة االنجلي  

  محيط العمل .  •
 القدرة عىل بناء عالقات بناءة ف 

  الوقت .  •
 حب العمل والتنظيم والدقة ف 

  بالمجتمع إل األفضل .  •
 تحمل ضغوط العمل مع القدرة عىل التكيف الشيــــع ضمن فريق واحد يرفر



 

 صاحل بن حممد الصحاف   : األستاذ 



 
 
 
                 )  ةیتاذلا  ةریسلا  (
  فاحصلا نمحرلادبع دمحم حلاص 

     ماعلا نمالا /ةیلخادلا ةرازو .دیقع ةبترب دعاقتم طباض
 ةیركسع مولع سویرولاكب
   . ةیراداو ةینما ةیدایق بصانم ةدع تدلقت      
           . ةكلمملا جراخ و لخاد ةینما تارود ىلع تلصح
 
            .)  يباختنالا جمانربلا  (
 
                                . اھقیقحت ىلع لمعلاو . مھبلاطمو  نیدعاقتملا نوؤشب مامتھالا
  . تالاجملا عیمج يف نیدعاقتملا تاربخ رامثتسا
                                   . يلاملا ةیعمجلا ىوتسم عفرل  ةیلام رامثتسأ رداصم نع ثحبلا
	.ةیعمجلاب مالعالاو  تاقالعلا لیعفت ىلع لمعلا



 

 احلمدان   العزيز  عبدبن  الرمحن    عبد  : س املهند 



 

 

 ممخص سيرة ذاتية
 

 :عبدالرحسن عبدالعزيز الحسدان السهشدس

 العسل : الذركة الدعهدية لمكهرباء 
 السؤهل العمسي  :                                                                                   

 بكالهريهس هشدسة حاسب آلي    -

 بكالهريهس هشدسة كهربائية     – 
 م5891: الهاليات الستحدة االمريكية    سة الدرا
 االكاديسية العميا لمتحكيم . . التحكيم الدولي لقض السشازعاتحرمت عمى شهادة -
 م3152 جسههرية مرر العربية 

 التدريبية: الدورات
التقشية  ءسها في اكثر من برنامج تدريبي داخل السسمكة وحرجها في مجاالت مختمفة االشتراك تم
والحاسب اآللي من برمجة وجهدة ومهارات وكل ما يتعمق بالشظم االدارية رية من تخظيط واالداا
 .مشها الرهيمة ومشها القريرة وغيرها من الدورات السختمفة نظمتحميل و 

 الشذاطات:
 م يحتهي عمى 5893عام في والية رودايالند   نالدعهديينادي الظمبة  تاسيس   أثشاء الدراسة-5   

 .الدعهديين بشاء السبتعثينال المغة العربيةفرهل دراسية لتدريس       
 انزسست الى  الي بعض الجسعيات مثل : بعد التقاعد-3  

               وإعالم ،  تعزها عامل مدير عالقاسشة  51الجسعية الهطشية لمستقاعدين لسا يقرب من  -5
 اكثر من مرة.ادارة وعزها مجمس 

 عدين بسشظقة الرياض عزه مجمس ادارة.الجسعية االهمية لمستقا -3

 ,مدتذار -عزه (  SCEالهيئة الدعهدية لمسهشدسين )  -2

 ) هشدسية ( عزها.الجسعية الخيرية لمخدمات الهشدسية  -4

 جسعية حفظ الشعم عزها . -1

 بحي السمك فهد عزه مجمس. ةالجسعية االهمية لمتشسية االجتساعي -6

 م12/1/1212



 البرنامج االنتخابي 

ٌعلم الجمٌع ان التقاعد لٌس نهاٌة االنسان بل هنالك محصلة لما عاصرة طوال السنٌن 
 التً قضاها فً العمل والتً تخللها العدٌد من االبداعات فً العمل .

التوضٌحٌة عن دور الجمعٌة والتً نحن فً هذه المرحلة نحتاج الى اٌصال المعلومات 
هللا مرجعٌة مهمه فً العدٌد من التخصصات التً ٌمكن االستعانه سوف تصبح بمشٌئة 

 بها فً تحسٌن بعض االعمال للوصول الى االنتاجٌة المرضٌة اكبر قدر ممكن .
كما انه من المهمة كخطوة اولى اٌجاد المقر المناسب للفرع وتجهٌزة بماٌلزم من 

مة باذن هللا وهً مطبوعات ومطوٌات بعدها سوف ٌتبع من خالل النشاطات المقد
 عدٌدة .

" االهلٌة بمنطقة الرٌاض عدٌن" جمعٌة المتقانحتاج الى نشر دور واهمٌة  ونحن
-التالً : من خالل  فروعهاو  

المطوٌات والنشرات المقدمة والمجهزة للجمٌع . -1  

. ونوع النشاطات المقدمة "  الجمعٌة" اهمٌة االستعانة باالعالم بانواعة لتوصٌل  -2  

على  ٌنمقبل ملدى القطاعات المختلفة  لمن هالخاصة بالتقاعد اقامة المحاضرات  -3

   .والدور الذي تقوم به  "بالجمعٌة  "هم التقاعد وتعرٌف
وهنالك الكثٌر من النشاطات المهمة والتً تخدم المتقاعد وتوصٌل مالدٌة من مساهمات 

 فٌما تخص خبراته .
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’وهللا ولً التوفٌق   

 

ابوعبداآلله -المهندس / عبدالرحمن عبدالعزٌز الحمدان   
م21/2/2223 -هـ 1/8/1444االحد   

 

 



 

 العزيز العمار   عبد   : األستاذ 



 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

في وزارة الخدمة  الرابعةتعينت على وظيفة مدقق شئون الموظفين بالمرتبة  1394/10/22في 

 المدنيةالتي كان اسمها ديوان الموظفين العام ثم ديوان الخدمة  المدنية

 اإلسالميةحصلت على الشهادة الجامعية في التاريخ من جامعة االمام محمد بن سعود  1397في عام 

 وتم ترقيتي بموجبها على المرتبة السادسة بوظيفة اخصائي شئون الموظفين .

 منها  تدرجت في الترقيات لعدد من المراتب وعلى وظائف مختلفه

 وظيفة مدير ادارة التسجيل والحفظ . 

 دارة انظمة المؤسسات . ومدير ا

 ومدير ادارة االستفسارات والترقيات . 

 ومدير ادارة مراجعة خطة التصنيف . 

 وآخر الوظائف قبل التقاعد ) مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بتبوك ( 

 .بالمرتبة الثالثة عشر 

غي السن حيث تمت احالتي على التقاعد بقوة النظام لبلو 1430/7/1وقد استمريت اشغلها الى 

 على التقاعد لإلحالةالنظامية 

 

حضرت عدد من الدورات التدريبية داخل المملكة وخارجها في معهد االدارة العامة بالرياض ودورات 

 تدريبية في كل من سوريا ولبنان واالردن وجمهورية مصر العربيه .

 

بية وفي سوريا وفي شاركت مرات متعددة مع لجان إجراءات التعاقد في كل من جمهورية مصر العر

 االردن .

 

 هذا وباهلل التوفيق
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 اإلنتخابي :برنامجي 

 

بما ان جمعية المتقاعدين تعتبر هي اهم الجمعيات واليها سيكون مصير كل موظف اذاً فهي تشكل  -

ولذا فان دعمها ومساندتها يعتبر حق لها على كل القادرين على ذلك ويعتبر  بأكملهشخصية مجتمع 

 ذلك الصورة المثالية للعطاء.

 

 

ضرورة استكمال تأسيس وبناء قاعدة وطنية من الخبرات والكفاءات المختلفة التي ينتظرها الوطن  -

يصلح وماال يصلح للميدان العلمي  في قادم األعوام باعتبار ان المتقاعدين اكثر االشخاص دراية بما

 ات االجنبيه .والعملي وهذا سيوفر المزيد من الخبراء المواطنين واالستغناء عن استقدام الخبر

 

 

يخدم المتقاعدين وفي شتى المجاالت من ذلك محاولة  المشاركة مع منسوبي الجمعية في كل ما -

استقطاب االشخاص الفاعلة المؤثرة في المجتمع لزيارة الجمعية والتحدث الى منسوبيها على شكل 

 وحاتهم.ندوات اللقاءات ليمكن االستفادة منهم ومن أفكارهم وآراءهم واطر محاضرات او

 

 

تقوم به الجمعية من  االرتقاء بمستوى الثقة والتواصل بين الجمعية ككيان والمتقاعدين من خالل ما -

داخلية وخارجيه وانشطة متعددة اخرى كاالشتراك  مختلفةزيارات رسمية جماعيه ورحالت 

 بالمناسبات الوطنية كالعيد الوطني ويوم التأسيس.



 

 السلوم اهلل    بن عبدالكريم    عبد  :األستاذ 









 

 الغامدي   بن امحد   عثمان   : األستاذ 



 

 

  Uthman Ahmed AlGhamdi الغامدي جعريآل  أحمد  بن عثمان 
 

ojoury@gmail.comEmail:                               +966505776964    Mobile:    

     

            Date of Birth: Albaha, 1959/6/19       هـ١٣/١٢/١٣٧٨لباحة ا :الميالد تاريخ  

 

 

 

                    Education: BS in Administrative Science اإلداريةالبكالوريوس في العلوم  الدرجة العلمية: 

                                                                           

      King Abdul-Aziz University – Jeddah                                            جده - زعبد العزيجامعة الملك 

 

                              Social Status: Married                                     تزوج           م :االجتماعيةالحالة 

 

 : * الخبرات العملية في القطاع الحكومي

 الملحقية الثقافية السعودية في المانيا   :أولا    

ذي الحجة  في )وهو تاريخ صدور قرار التقاعد النظامي    (2017)هـ1438نهاية عام  وحتى2013) ) هـ1434من 

   (هـ1438

 حقية ل شراف الدراسي بالمإلمشرف دراسي ثم مدير ا ة:يفمسمى الوظ      

 المهام:                                                         

 اإلشراف الدراسي على أعمال المشرفين الدراسيين في الملحقية   •

 متابعة المبتعثين أكاديمياا من حيث استقبال الطلبات اإللكترونية لالحتياجات الدراسية من خالل منصة سفير  •

 دراسي في معالجة الطلبات الدراسية اإللكترونية ال البتعاثبلوائح وضوابط  اللتزام •

ومقابلة الطالب  القيام بالرد على استفسارات المبتعثين عبر اإليميل او من خالل منصة سفير او من الهاتف  •

 الزائرين للملحقية الثقافية ومعالجة أوضاعهم 

 

ا      في وزارة التعليم العالي   اإلدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية: ثانيا

      : (2013هـ )1434عام  إلى (2007) هـ1428من عام 

 مساعد مدير الشؤون األكاديمية في اإلدارة  :يفةمسمى الوظ     

                                                         المهام: 

 ة والعليا الجامعيدراسة الطلبات المقدمة لمعادلة الشهادات   •

 رئيس وحدة العلوم اإلدارية والقانونية  •

 للجنة العلوم الهندسية والحاسب اآللي مقرراا  •

   دارة معادلة الشهادات إمشرفاا على الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين في   •

 

ا   وكالة الوزارة لكليات المعلمين في  وزارة التربية والتعليم  :ثالثا

 (2007):  هـ1428 ىإل (1997)هـ 1418من عام 

 الخارجي  االبتعاثمسؤول  :ةيفمسمى الوظ     

 المهام: 

 المعلمين والمحاضرين في كليات  البتعاث للمعيدينالمشاركة في إعداد خطة   •

 وفق لئحة أعضاء هيئة التدريس  والمحاضرينللمعيدين دراسة طلبات البتعاث  •

 ة كالالووالتدريب في   البتعاثللجنة  مقرراا  •

 

 

 Curriculum Vitaالـســـــــــــــــيرة الــــــــــــــــذاتـــيــــة                                                          

mailto:ojoury@gmail.com


ا   :الخاصفي القطاع   العملية الخبرات :رابعا

 شركة الكابالت السعودية: -1

 : (1997)هـ  1418إلى  1986) )هـ  1407من عام 

 مشرف تخطيط   مسمى الوظيفة:

 

 شركة الحمراني الصناعية:  -2

  :(1986) هـ1407عام  ىال (1983)هـ 1404من عام 

 مدير انتاج في مصنع البراميل  مسمى الوظيفة:

 

 :* المهارات

 باحترافية  التعامل مع الحاسب اآللي  إجادة  -

 Fluent in English (Writing,Reding & Speaking) اللغة اإلنجليزية تحدثاا وكتابةا بمهارة عالية  إجادة  -

 

 التدريبية: * الدورات  

              )أثناء عملي في القطاع الخاص(في بريطانيا  اإلدارية"  دانشرجفي كلية "  التطوير اإلداريدورة في   - 

 In UK A course in administrative development at Lancashire College 



السلام عليكم ورحمة الله 

      *البرنامج الانتخابي* 

*العمل مع رئيس مجلس الإدارة والزملاء اعضاء المجلس على تنفيذ أهداف الجمعية .

* المشاركة في التخطيط لزيادة موارد الجمعيه .

*التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بشؤون المتقاعدين كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و وزارة الموارد البشرية. 

* التفاعل المباشر مع الرغبات الممكنة للأعضاء والعمل على تحقيقها .
* العمل  على بث الروح المعنوية لدى الأعضاء واكتساب الطاقة الإيجابية.
    
          عثمــان بن أحمد الغامدي 
         ترشيح لعضوية المجلس



 

 علي بن حممد الزهراني   : األستاذ 





 

 ملطريي   اهلل   بن عبد فالح    : األستاذ 







 

 املزيد   اهلل   بن عبد   فهد   : األستاذ 





  فهد بن عبد اهلل املتعب املزيد

 الرياض، اململكة العربية السعودية 

Falmazyad1@hotmail.com 

 0552266004اجلوال : 

  حملة شخصية خمتصرة

تضمنت العمل يف وزارة اخلارجية وممثليات اململكة عامًا يف السلك الدبلوماسي  36خربة إدارية ألكثر من 

ة لألحوال يف اخلارج ومؤخرًا بالقطاع األمين ملدة مخس سنوات بوزارة الداخلية ممثلة باإلدارة العام

 املدنية مبنطقة الرياض.

  واملسؤوليات الوظيفية: -اخلربات العلمية 

 1401-1403اسي بوزارة اخلارجية حق دبلوملم

  1407- 1403 سكرتري ثالث ــ الشعبة القنصلية بوزارة اخلارجية

 1410 - 1407 السنغالمجهورية بالسفارة السعودية يف ورئيس قسم التأشريات قائم باألعمال 

 1414ــــ  1410 باإلسكندريةنائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية 

 1420ـــ  1414مشرف العالقات العامة بإدارة التأشريات بوزارة اخلارجية 

 1426ــ  1420وكيل الوزارة قسم التعليمات القنصلية مبكتب ومسؤول رئيس 

  1431ـــ  1426ئب القنصل العام للمملكة العربية السعودية يف دبي ان

  1431ــ  1426وكيل وزارة اخلارجية للشؤون القنصلية واملشرتكة مبكتب مستشار ومنسق اللجان الثنائية 

  1436ــ  1432مدير عام مكتب وكيل وزارة اخلارجية للشؤون القنصلية 

  1441ــ  1436دنية مبنطقة الرياض مدير عام اإلدارة العامة لألحوال امل

  1441 وزارة الداخلية /مستشار 

 

mailto:Falmazyad1@hotmail.com




 

 فهد بن معجب احلامد   : س املهند



دما*(ا د#ف سدن#ملا

ي-اختنالا جمان$#لا
 ةقطنمب نيدعاقتملا ةيعمج وضعل

 سلجم ة7وضعل >;:9ملا ضا7رلا

ةرادالا

a



دحاو ق7رفك ءاضعالا عم لماعتلا

PQعأ لمع ةيجاتنا قيقحتل

١

a



ةيعامتجالاتانيمأتلاعم:Sكا لصاوتلا
امم ةدافتسالاو ،:XكانواعVقيقحتل
.تاضيفختوجماربنمم\]دل

a

٢



a

 ةيديلقتلاةطش'الا56غةيلعافتاذىرخاةطش'اقيقحت
ةفورعملا

تالحرلاةصاخوةطش'الامعدتةيلامرداصمنعثحبلا
تاراLزلاو

٣

٤



دیجفینصتنمھلمعمتاملامكتسا
نیدعاقتملاىدلةدوجوملاتاربخلل

اھیلعلوصحلالیھستل

عیمجعممھسفناءاربخلاةكراشموا
ةیموكحلاریغوةیموكحلاتاھجلا

a

٥



رثعتتلاوًاقباسةحونمملااھضراىلعةیعمجلالوصحةلصاوم
نعلؤسملاينطولازكرملاعملصاوتماناو،اھیلعلوصحلا
اھضراىلعةیعمجلالصحتناىلعًاصیرحنوكاسوتایعمجلا
قرطلاعرساب

٦



رھشاةدعلبقالعفهؤاشنامتدقو
ةـیعمجللایداـصتقاادفارنوكیسو
ىودـجلاتاـساردةمیقلالخنم
مدـــقتيـــتلاةـــینفلاوةیداـــصتقالا
عاطقلاوصاخلاوماعلانیعاطقلل
.يریخلا

 ةیلاملا دراوملا ةیمنت
 تاساردلل زكرم( لیعفتب
)بیردتلاو تاراشتسالاو

٧

a

ءاــــــضعالااــــــھنمدیفتــــــسیو
ًایدامھلاجميفلكنیصصختملا

 ةریسم معدت ةیلام تاداریا
اھتطشناو ةیعمجلا

ةرادالاسلجمرارقرودصالعفمتدق
زكرمللًاسیئردماحلادھففیلكتب
وضعلیعامسابدمحادیعسروتكدلاو

سیئرللًابئانةیعمجلا

ً ازیمت رثكا تارود
 يف اممً ارعس لقاو

بیردتلا قوس



الخبرات العملية

 

المهارات

تنمية العالقات بين الشركات والعمالء
ضمن األفكار التسويقية واللقاءات

الثنائية. 
إدارة تطوير األعمال (إدارة السوق -

المنتجات - المبيعات)
تصميم المشاريع اإلنتاجية.

إدارة تطوير المنشآت. 
السياسات اإلقتصادية.

 

لمحة  شخصية

الدورات التدريبية

التخطيط اإلستراتيجي للشركات والمؤسسات - الغرفة التجارية.
الخطط اإلعالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الغرفة

التجارية.
كيف تصبح مديرًا ناجحًا - مركز الشرق األوسط التجاري.

مهارة العمل اإلداري في العمل الخيري- مركز الشرق األوسط
التجاري

دورة صيانة الحاسب اآللي - لجنة التنمية اإلجتماعية بالرياض
دورة اللغة اإلنجليزية - مركز الشرق األوسط التجاري.

دورة اللغة الفرنسية - المركز السعودي الفرنسي.
دورة اإلسعافات األولية - جمعي الهالل األحمر السعودي.

دورة في الهايكنج.
دورة في تصميم األوتوكاد.

في احترافية البروتوكول.
في التعامل مع األنماط الشخصية.
في الزراعة المائية الهيدروبونيك.

في تربية النحل وإنتاج العسل. 
أكثر من ٤٠ دورة تدريبية في مجاالت علمية وإدارية مختلفة  ال

متسع هنا لذكرها.

إقتصادي/ دراسات جدوى وتخطيط

المهندس فهد الحامد

عضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض.
نائب مدير مكتب رواد كشافة منطقة الرياض.

مدير لفرع الجمعيةالوطنية للمتقاعدين بمنطقة الرياض.
نائب مدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين فرع الرياض .

مسؤول العالقات العامة في جمعية البر الخيرية بالرياض.
مدير وكالةمياسم للدعاية واإلعالن. 

مسؤول العالقات العامة في الجمعية الوطنية للمتقاعدين
بالرياض،  

اآلن
اآلن

١٤٤١هـ
١٤٣٧هـ

١٤٣٧-١٤٣٨هـ
١٤٣٣-١٤٣٥هـ
١٤٣٠-١٤٣١هـ

الخبرات العلمية

١٤٠٠ هـ      بكالوريوس في االقتصاد الزراعي -جامعة الملك سعود 
              بحوث علمية عن المياه في المملكة

مستشار دراسات جدوى اقتصادية
مهتم ومشارك في العمل التطوعي 

 والخيري.
مستشار اقتصادي لعدد من الشركات.

 

معلومات االتصال

الهاتف المحمول: ٩٦٦٥٥٦٠٨٠١٠٠+
2mayasim@gmail.com :اإليميل

العنوان: الرياض
 



 

 مبارك بن عبيد القحطاني الدكتور:  



 السيرة الذاتية
 مبارك بن عبيد بن مبارك القحطاني . االسم :

 بمحافظة الخرج .بمركز الضبيعة  هـ   1380عام ليد موا

 متزوج . الحالة االجتماعية :

 0505464380 جوال :

 barak.o@hotmail.commo البريد االلكتروني : 

  ي :المؤهل العلم

 هـ .1973الشرطة من جمهورية مصر العربية عام   بلوم معهد أمناءحصل على د

 هـ .1406غة عربية عام  تخصص ل  ةامعة الملك سعود كلية التربيحصل على بكالوريوس تربية من ج

 .هـ  1426حصل على ماجستير تربية من الجامعة األمريكية بلندن عام  

 هـ .1428عام  كية بلندن  معة األمرية تربية من الجاحصل على دكتورا

 األنواط الحاصل عليها : 

 نوط تحرير الكويت . -5  نوط المعركة   -4  الرامي نوط   -3 نوط الخدمة   -2 نوط األمن   -1

 ميدالية التقدير العسكري . -7  ميدالية االستحقاق   -6

 : األعمال الخاصة 

 . ت أسس شركة التنظيم المعماري للمقاوال -1

 . تئل للتجارة والمقاوالأسس مؤسسة قصر الجما -2

 مدير مجموعة ابن عبيد لالستثمار العقاري .  -3

 الجمعيات المنتمي إليها : 

 النادي األدبي بالرياض عضو  -1

 عضو مؤسس لجمعية اللهجات والتراث الشعبي   -2

 ربية والعلوم النفسية )جستن(  عية التعضو جم -3

 ار الجمعية الوطنية للمتقاعدين لألنشطة االجتماعية .  مستش -4

 نائب مدير فرع الرياض سابقاً  -5

 نائب رئيس مجلس االدارة  -6

 الوقت الحاليفي  يس مجلس االدارة ئر -7

 

 أبرز األعمال التي قمت بها في الجمعية الوطنية للمتقاعدين : 

 اإلشراف على ديوانية المتقاعدين عدة سنوات .  -1

 .افتتاح نشاط الرحالت واإلشراف عليه   -2

 .قاعدين في مهرجان الجنادرية لعامين متتالين  اإلشراف على مشاركة الجمعية الوطنية للمت -3

 .هـ  1434رية إلنشاء فرع الرياض عام التحضيعضو اللجنة   -4

 

 :بمنطقة الرياض ةهليعمال التي قمت بها لجمعية المتقاعدين األبرز األأ

 ة .للجمعية  شاء البرامج الحاليإن -1

 ة .يين لبرامجهم الحاليبرامج الحالاختيار مدراء ال -2

 ة .ياختيار المقر الحالي وجلبه للجمع -3

 إلكترونية .ى  إل  ةفي الجمعي  ةتحويل العضوي -4

 . في وقف الحزمة  في جنوب الرياض وديواني  ةافتتاح ديواني -5

 

 المؤلفات : 

 كتاب التربية اإلسالمية .  -1

 . حت الطبع(  الحد من الجريمة )تأثر التربية اإلسالمية في   -2

 

mailto:mobarak.o@hotmail.com


 

 

 البرنامج االنتخابي

 

 
 

 جديد.سابق وفتح أوجه تعاون  االستمرار على العمل ال -1

   ضيقة.حدود   في  المحافظة على التزام الجمعية باألنظمة والتعليمات واألموال وعدم الصرف إال -2

   المتقاعدين.اء الجمعية والحرص على استقطاب أكبر عدد من  زيادة أعداد أعض -3

   قدميها.قف للجمعية تضمن استمرار تدفق األموال ووقوف الجمعية على  محاولة إيجاد و -4

 اإلمكان.الواحد والبعد عن الخالفات والمنازعات والمشاحنات قدر  العمل بروح الفريق   -5

   األفضل.ة لتغيير الصورة النمطية الحالية إلى إيجاد كادر عالقات عامة للجمعي -6

   المتقاعدين.لسابقة بما يخدم  جديد يضاف إلى المنتجات اإيجاد منتج   -7



 

 العتيق مد  حم   بنت هيا  :    األستاذة 

 




