السيرة الذاتية
1442/7/1هـ

بسم هللا الرحمن الرحيم

سيـرة ذاتيـة
1442/7/1هـ
أوالً  :المعلومات الشخصية :
االســـــــــــم

د  /محمد بن راشد بن علي العثمان الهزاني

الديوان الملكي  ،مستشار ومدير عام متابعة األوامر والقرارات  ،م (  ( ، ) 15تقاعد مبكر ) اعتباراً
جهة العمل السابق من 1434/1/3هـــ

مكان الميالد
العنــوان

الرياض
الرمز البريدي 11482 :
ص  .ب 8345 :
الرياض
فاكس 0114272715 :
جوال 0505420409 :
هاتف المنزل 0114251068 :
الموقع الشخصي  www.ANA212.com :البريد االلكترونيHezzan@Hotmail.com :

ثانيا ً  :المؤهالت :
نوع المؤهل

التخصص

الكلية

الجامعة

عام
التخرج

دكتوراه مع مرتبة الشرف
ماجستير بتقدير ممتاز

فقه مقارن
فقه مقارن

المعهد العالي للقضاء
المعهد العالي للقضاء

جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية

1409هــ
1403هــ

ثالثا ً  :الدورات :
حصل على العديد من الدورات في اللغة االنجليزية " داخل المملكة وفي أمريكا وبريطانيا "  ،باإلضافة إلى
دورات في االدارة العامة والحاسب اآللي .
رابعا ً  :الخبرات الوظيفية :
م

الجهـــــة

العمــل

البدايـة

1

الديوان الملكي

1432/12/15هــ

2

ديوان رئاسة مجلس الوزراء ــ سابقا ً ــ

3
4
5
6

وزارة التعليم " تعليم البنات "
وزارة التعليم " تعليم البنات "
وزارة التعليم " تعليم البنات "
وزارة التعليم " تعليم البنات "
الصندوق السعودي للتنمية  /إدارة شؤون
الموظفين
وزارة الخدمة المدنية  /إدارة التوظيف

مستشار  ،ومدير عام متابعة األوامر والقرارات
مستشار  ،والمشرف على االدارة العامة للتدقيق
والمتابعة
وكيل مساعد للتطوير التربوي
مدير عام التطوير التربوي
مدير عام تعليم البنات بمنطقة تبوك
مراقب تعليم  /مشرف على الكلية المتوسطة للبنات

1412/03/14هــ
1412/02/15هــ
1404/04/18هــ
1398/12/01هــ

مدقق شؤون الموظفين

1396/02/01هــ

التوظيف

1394/10/25هـ

7
8
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1421/11/02هــ

خامسا ً  :الخبرات األكاديمية :
الجهـــــة
جامعة الملك سعود

العمــل

الفترة

تدريس مادة النظام السياسي في اإلسالم

1419ـــ
1421هـ

سادسا ً  :أبرز األعمال الحكومية :
بفضل هللا ـــ سبحانه وتعالى ـــ ثم بتوجيهات رؤسائي ومعاونة زمالئي تم :
1
2
3
4
5

تأسيس االدارة العامة لشؤون متابعة األوامر والقرارات بالديوان الملكي  ،واالشراف عليها حوالي سنتين .
تطوير االدارة العامة للتدقيق والمتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء ـ ـ سابقا ً ـ ـ  ،واالشراف عليها لمدة أحد عشر عاما ً ،
ورأس خاللها اللجنة الدائمة لمتابعة إجراءات العمل بالديوان حوالي تسع سنوات" لجنة أسبوعية " .
تأسيس الوكالة المساعدة للتطوير التربوي بالرئاسة العامة لتعليم البنات ــ سابقا ً ــ  ،واالشراف عليها حوالي
عشر سنوات .
تأسيس إدارة تعليم البنات بمنطقة تبوك  ،واالشراف عليها حوالي ثمان سنوات .
تأسيس الكلية المتوسطة للبنات بالرياض  ،واالشراف عليها حوالي ثالث سنوات .

سابعا ً  :أبرز األعمال في القطاع الخاص :
باإلضافة إلى مايتم من أعمال في االستشارات  ،وإبرام العقود  ،والمرافعات  ،والصلح  ،والتحكيم  ،في
الجهات القضائية وشبه القضائية .
فقد تم  -وهلل الحمد  -مايلي :
1
2
3
4

إعداد مشــروع  -مقترح  -لتطوير األنظمة في المملكة العربية الســعودية  ،يتســم بالتنســيق بين الجهات الحكومية وفق لية
أعدت لهذا الغرض  ،بحيث يتم التكامل بين أنظمة الدولة وفق رؤية  ، 2030وقد تم نشــــر هذا المشــــروع في صــــحيفة
الجزيرة http://www.al-jazirah.com/2016/20160618/wz1.htm
تأسـيس موسـوعة األنظمة العالمية  ،وتضـم جميع أنظمة دول العالم  ،مع تحديث فوري (أون الين) ويترجم إلى مائة لغة ،
وهي أول منصة إلكترونية من نوعها في العالم .
بنا ًء على توجيه وزارة العدل فقد تم إعداد لية  -مقترحة  -لمدونة السوابق القضائية خالل  52عاما ً.
بنا ًء على رغبة شــركة بي أي إي ســيســتمز ( )BAE systemsفقد تم إعداد لية  -مقترحة  -لدراســة مســحية عن برام
التدريب في المملكة العربية السعودية .

ثامنا ً  :الندوات :
حضر أكثر من  30ندوة ومؤتمرا ً " داخل المملكة وخارجها " (تربوي  ،إداري  ،قانوني  ،إقتصادي) شارك
في معظمها بتقديم بحوث أو أوراق عمل  ،أو رئاسة جلسات .
تاسعا ً  :اللجان :
شارك في عضوية ورئاسة أكثر من (  ) 40لجنة تربوية وإدارية وقانونية وإدارة شركات  ،باإلضافة إلى
عضوية بعض مجالس الجمعيات الخيرية .
عاشرا ً  :مشاريع  /دراسات  /تقارير  ،أشرف عليها  ،ومؤلفات :
قام باإلعداد واالشراف على أكثر من (  ) 100إصدار لمشاريع  ،ودراسات ،وتقارير ،وخطط  ،باإلضافة
إلى أدلة التنظيم  ،واالجراءات  ،وتطويراألنظمة في مجاالت عدة (االدارة العامة  ،االدارة التعليمية  ،والتطوير
التربوي واالداري  ،والسوابق القضائية  ،والتدريب في الشركات) .
وله مؤلفات في الفقه االسالمي ( المقارن ) في المعامالت المالية  ،والعقار  ،ومذكرات شخصية .
وله مشروع كتاب حول تصنيف نظام الشركات السعودي(تحت اإلعداد) .
حادي عشر  :النشاط االعالمي :
بعض المشاركات االذاعية والتلفزيونية والصحفية ( دينية  ،تربوية  ،وطنية  ،قانونية  ،تطوير لألنظمة ) .
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ثاني عشر  :االهتمامات :
 .1االهتمام باألنظمة والتشريعات :
/http://www.iln.news
 .2االهتمام بالخطط والبرام المستقبلية للمنظمة .
 .3الحوكمة وهندسة اإلجراءات .

http://www.iln.news//roayaa%2020
30.pdf
 .4العمل الجماعي وقيادة الفريق .
 .5متابعة تقييم األداء  ( ،المنظمات  ،المشاريع ،
األفراد ) .
ولمزيد من معرفة الخبرات  ،يمكن الرجوع إلى السيرة الذاتية على الرابط التالي :
 http://www.hezzan.net/files/cvar.pdfو مذكرات في اإلدارة والحياة http://ANA212.com/wp- .
. content/M3kal.pdf
ثالث عشر  :العمل الخاص :
▪ محامي ومستشار  ،مالك ورئيس مركز د  /محمد بن راشد الهزاني لالستشارات الشرعية والقانونية
والمحاماة  ،ترخيص رقم (  ) 43/42و تاريخ 1434/2/23هـ.
 مستشار ( مرخص ) في االستشارات التربوية والتعليمية  ،ترخيص رقم (  ) 553وتاريخ 1434/2/2هــ . مستشار ( مرخص ) في االستشارات اإلدارية  ،ترخيص رقم (  ) 1481وتاريخ 1434/2/2هــ . مستشار ( مرخص ) في االستشارات المالية  ،ترخيص رقم (  ) 11150وتاريخ 1435/4/10هــ . موثق ( مرخص ) في ( كتابة العدل )  ،ترخيص رقم ( ) 37/378وتاريخ 1437/9/1هــ .رابع عشر :العضويات :
عضو جمعية األنظمة السعودية  ،من  1434/5/26هـ إلى اآلن .
-1
عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية  ،من  1435/2/2هـ إلى اآلن .
-2
عضو الجمعية الفقهية السعودية  ،من  1435/5/30هـ إلى اآلن .
-3
محكم معتمد لدى وزارة العدل  ،من  1436/1/1هـ إلى اآلن .
-4
خبير ومحكم لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بدول الخلي العربية ،
-5
من  1436/2/27هـ إلى اآلن .
محكم معتمد لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري  ،من  1438/5/4هـ إلى اآلن .
-6
عضو الهيئة السعودية للمحامين  ،من  1439/12/29هـ إلى اآلن .
-7
خبير معتمد لدى المحكمة العامة بالرياض  ،من  1441/3/27هـ إلى اآلن .
-8
عضو مجلس إدارة جمعية األنظمة السعودية  ،من  1441/6/8هـ إلى اآلن .
-9
 -10عضو ــ سابق ــ في غرفة التجارة الدولية  ، ICCمن  1435/11/13هـ إلى  1439/3/25هـ وعضو
لجنة التحكيم بها .
 -11نائب رئيس ــ سابق ـــ في اللجنة المؤقتة المشرفة على إدارة شركة محمد المعجل  ،بتكليف من هيئة السوق
المالية  ،من  1438/2/28هـ إلى  1438/5/28هـ .
▪ الموقع االلكتروني للمركز www.DRALHL.com :
فاكس 0114169437 :
هاتف 0114169436 :
البريد االلكتروني CEO@DRALHL.com :
موسوعة األنظمة العالمية :
▪ المؤسس  ،والمشرف العام  ،ترخيص رقم (  ) 476354وتاريخ 1435/8/7هـــ .
الموقع االلكتروني للموسوعة www.ILN .news :
البريد االلكتروني للموسوعة ILN@ILN.news :
3/3

السيرة الذاتية
عربي

الموقع
الشخصي

الصفحة
الشخصية
الصفحة
الشخصية

السيرة الذاتية
إنجليزي

الصفحة
الشخصية
عربي/إنجليزي

الرابط الموحد

موقع المركز
عربي

للمواقع اإللكترونية

موقع المركز
إنجليزي

الصفحة
الشخصية

WWW.ANA212.COM

موسوعة
األنظمة
العالمية
إنجليزي\

تهاني
تعازي

موسوعة العالم
للخدمات
العقارية

مقاالت

مؤلفات
معكال
أكسفورد

الرأي اآلخر

الصفحة
الشخصية

موسوعة
األنظمة
العالمية

مـلـحق

الــدورات
م

الجهـــــة

البرنامـ

1
2
3
4
5
6
7

سانت كلير  /أكسفورد بريطانيا
معهد نيوهورايزن
معهد نيوهورايزن
الواليات المتحدة األمريكية
المعهد البريطاني
جامعة الملك سعود
معهد االدارة

لغة إنجليزية عام  +أكاديمي
حاسب لي " ويندوز  ،وورد "
لغة إنجليزية
لغة إنجليزية
لغة إنجليزية
لغة إنجليزية
إدارة متوسطة

المــــــدة

البدايـــــة

سنة وأربعة أشهر
 6أسابيع
 8أسابيع
 43أسبوعا ً
 21أسبوعا ً
 30أسبوعا ً
 8أسابيع

1428/04/26هــ
1422هــ
1422هــ
فترات متفاوتة
فترات متفاوتة
فترات متفاوتة
1404/02/15هــ

مشاريع  /دراسات  /تقارير  ،أشرف عليها
أ) أثناء العمل مديرا ً عاما ً لإلدارة العامة لمتابعة األوامر والقرارات بالديوان الملكي :
م

المــــــــــوضــــــــــــوع

1

إعداد خطة و لية العمل باإلدارة

2

تصميم النماذج وأساليب التنظيم واالجراءات باإلدارة

3

إعداد لية تقييم المشاريع في الجهات الحكومية

4

إعداد تقرير شامل عن كافة مشاريع الجهات الحكومية خالل سبع سنوات يوضح نسب اإلنجاز والتعثر واألسباب
والحلول

5

المشاركة في إعداد لية عمل اللجنة الدائمة لمتابعة المشاريع في الديوان الملكي

ب) أثناء العمل مشرفا ً على االدارة العامة للتدقيق والمتابعة بديوان رئاسة مجلس الوزراء ــ سابقا ً ــ :
م

المــــــــــوضــــــــــــوع

عدد الصفحات

1

خطة العمل بإدارة التدقيق والمتابعة

47

2

دليل إجراءات العمل بإدارة التدقيق والمتابعة

145

3

دليل نماذج العمل بإدارة التدقيق والمتابعة

174

4

ضوابط االبتعاث في الديوان

15

5

دليل الموظف الجديد

51

6

ملخص توصيات محاضر اللجنة الدائمة للمتابعة

35

7

التقرير األول عن اللجنة الدائمة للمتابعة 1425هــ

52

8

ملخص تعليمات العمل بإدارة التدقيق والمتابعة

75

9

دليل تسديد القيود والصوادر

14

10

تقارير لتقييم األداء في الديوان على مستوى االدارة  /الموظف

144

11

دراسة حجم العمل في الديوان مقارنة ببعض الوزارات

43
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12

برنام تطوير االجراءات " دراسة أولية "

31

13

دراسة مبدئية لتطوير مكتب االستقبال وإدارة الوارد العام

7

14

نماذج مطورة لتقييم األداء الوظيفي

6

15

برنام تدريب الموظفين بالديوان

6

16

برنام تعريفي للموظف الجديد

14

17

دراسة مبدئية حول االختزال والتصنيف الموضوعي

3

18

تقرير عن سير العمل بالديوان

9

19

دليل توزيع المهام وسير العمل باإلدارة

6

20

استمارة المقابلة الشخصية للموظف الجديد

3

21

التقرير الثاني عن اللجنة الدائمة للمتابعة 1430هــ

143

22

تقارير سنوية عن االنضباط في الديوان

ــــــ

23

تقارير دورية عن متابعة إنجاز العمل في الديوان وفي الجهات الحكومية

ــــــ

24

تقرير دوري عن مؤهالت موظفي ديوان رئاسة مجلس الوزراء

ــــــ

ج) أثناء العمل وكيالً مساعدا ً للتطوير التربوي بوزارة التعليم ( تعليم البنات ) :
م

المــــــــــوضــــــــــــوع

عدد الصفحات

1

كتاب تعليم البنات خالل (  32عام )

150

2

شروط ومواصفات طباعة الكتب المدرسية

120

3

دليل طباعة الكتب المدرسية

54

4

التقرير السنوي لتعليم البنات للعام الدراسي 1413/1412هــ

400

5

نتائ اللقاء السنوي األول لمنسوبي تعليم البنات 1412هــ

98

6

مواصفات المعامل ( المواصفات الفنية ألثاث مختبرات المعامل )

119

7

مرشد المعلمة في الوسائل التعليمية

220

8

نتائ اللقاء السنوي لمدراء التعليم 1416هــ

30

9

قواعد تأليف الكتب المدرسية

45

10

قواعد مراجعة تأليف الكتب المدرسية

54

11

ملخص البحوث التربوية

47

12

دليل البحوث والرسائل التربوية " ماجستير ــ دكتوراه "

161

13

ورقة عمل قدمت في ندوة تونس حول اهتمام الدول العربية بالتربية البيئية

25

14

ورقة عمل قدمت في ندوة بيروت حول محو األمية والثقافة العامة في الدول العربية

19

15

ورقة عمل قدمت عن الكثافة الطالبية في مراحل التعليم العام في مدارس الرئاسة

18
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16

ورقة عمل قدمت للموسم الثقافي الرابع في الرئاسة حول الصعوبات التي تؤثر على فعاليات المعلمة
من جانب المنه

17

17

ورقة عمل قدمت في ندوة لدول مجلس التعاون حول التدريب المتكامل في محو األمية

8

18

دليل المقابالت الشخصية في لجان التعاقد

26

19

دليل العمل في لجان التعاقد ( اللجنة التحضيرية )

33

20

تقييم استبانة بحث

8

21

تقييم استبانة بحث الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة للبحوث التربوية

21

22

الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة للمناه

28

23

الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة لتقنيات التعليم

13

24

دليل سير العمل إلعداد وتأليف الكتب الدراسية الجديدة

26

25

دليل المرشحين للتأليف

30

26

المواصفات الفنية لوسائل العلوم للمرحلة االبتدائية

71

27

المواصفات الفنية لوسائل العلوم للمرحلة المتوسطة

107

28

دليل طباعة الخرائط والمصورات

24

29

تحليل الخطة الدراسية لمراحل التعليم العام

2

30

خطة مشروع تطوير المقررات الدراسية للعوم والرياضيات  /جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

9

31

دليل المشروعات والبرام التربوية بالوكالة المساعدة للتطوير التربوي

30

32

المادة العلمية لألمن والسالمة ( مبادئ الدفاع المدني )

150

33

دليل اللجان المشكلة في الوكالة المساعدة حتى 1416/1/1هــ

20

34

المواصفات الفنية لمعامل العلوم المتنقلة

11

35

الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بصيانة وإصالح األجهزة السمعية والبصرية بمراكز النسي

7

36

المواصفات الفنية لألجهزة واألدوات المخبرية لمواد العلوم للمرحلة الثانوية

103

37

مشروع تطوير المقررات الدراسية ـــ التعليم العام ـــ

15

38

مشروع التشعيب للمرحلة الثانوية بالرئاسة العامة لتعليم البنات

27

39

تعليم البنات في المملكة العربية السعودية ــ نظرة عامة ــ التحديات والتطلعات
( باللغتين العربية واالنجليزية ) ( قدم أثناء زيارة الوفد الياباني للمملكة 1418هــ )

33

40

ملخص محاضر الهيئة االستشارية

150

41

البحث التربوي إلى أين ؟ المنعقد في عمان  /األردن

15

42

تعليم المرأة في المملكة العربية السعودية خالل مائة عام

1030
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د) أثناء العمل مديرا ً عاما ً لتعليم البنات بمنطقة تبوك :
م

المــــــــــوضــــــــــــوع

عدد الصفحات

1

دليل الشئون التعليمية

386

2

دليل االمتحانات

8

3

دليل شئون الموظفين

18

4

دليل العمل الهندسي

245

5

دليل النماذج والمطبوعات العامة

341

6

دليل النماذج والمطبوعات المدرسية

48

7

دليل الزائر إلدارة تعليم البنات بتبوك

134

8

دليل احتياج المدارس

20

9

دليل التشغيل والصيانة الميدانية لألجهزة البصرية

12

10

دليل احتياج مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية من األجهزة المخبرية والكيماوية

33

11

دليل معايير صرف األجهزة المخبرية والكيماويات للمرحلة الثانوية والمتوسطة

36

12

دليل التجارب المعملية لمادة الكيمياء للمرحلة الثانوية ومعاهد المعلمات

200

13

دليل التجارب المعملية لمادة الفيزياء للمرحلة الثانوية ومعاهد المعلمات

186

14

دليل التجارب المعملية لمادة األحياء للمرحلة الثانوية ومعاهد المعلمات

200

15

دليل المعامل ( التجارب المعملية لمادة العلوم للمرحلة المتوسطة )

138

16

معايير صرف األثاث والتجهيزات المدرسية

13

17

البرنام الزمني للعمل باإلدارة

80

18

نشرة عن اليوم العربي لمحو األمية

24

19

التقرير اإلحصائي الثالث 1406/1405هــ

76

20

التقرير اإلحصائي الرابع 1407/1406هــ

71

21

التقرير اإلحصائي الخامس 1408/1407هــ

74

22

التقرير اإلحصائي السادس 1409/1408هــ

112

23

دليل معرض الكتاب المقام في إدارة تعليم البنات بمنطقة تبوك

104

24

دليل احتياج الكليات المتوسطة

27

هـ) أثناء العمل مشرفا ً على الكلية المتوسطة للبنات بالرياض :
م

المــــــــــوضــــــــــــوع

عدد الصفحات

1

دليل أعضاء هيئة التدريس  /كلية التربية المتوسطة بالرياض

15

2

دليل الدارسات  /كلية التربية المتوسطة بالرياض

12

3

دليل كلية التربية المتوسطة للبنات بالرياض

44
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اللجـــــــان
لجان سبقت المشاركة فيها :
أ) أثناء العمل في ديوان رئاسة مجلس الوزراء ـــ سابقا ً ـــ :
1

رئيس لجنة التدريب واالبتعاث

ديوان رئاسة مجلس الوزراء ــ سابقا ً ــ

رئيس اللجنة

2

رئيس اللجنة الدائمة للمتابعة " أسبوعية "

ديوان رئاسة مجلس الوزراء ــ سابقا ً ــ

رئيس اللجنة

ب) أثناء العمل وكيالً مساعدا ً للتطوير التربوي بوزارة التعليم ( قطاع تعليم البنات ) ــ سابقا ً ـــ :
م

اللجنة

المقر

نوع المشاركة

1

لجنة إعداد توصيات اللقاء السنوي األول لمسئولي تعليم
البنات

وزارة التعليم " تعليم البنات "

رئيس اللجنة

2

لجنة االبتعاث والتدريب

وزارة التعليم " تعليم البنات "

عضو

3

لجنة التعاقد للتعليم العام لعام 1412هــ

القاهرة

رئيس اللجنة

4

لجنة التعاقد للتعليم العام لعام 1413هــ

القاهرة

رئيس اللجنة

5

لجنة دراسة منه رياض األطفال

وزارة التعليم " تعليم البنات "

عضو

6

لجنة دراسة الئحة تقويم الطالب

وزارة التعليم

عضو

7

لجنة التطوير التربوي

وزارة التعليم " تعليم البنات "

رئيس اللجنة

8

لجنة متابعة توصيات اللقاء السنوي األول

وزارة التعليم " تعليم البنات "

عضو

9

لجنة الصياغة النهائية لتقارير اللجان الشرعية

وزارة التعليم " تعليم البنات "

رئيس اللجنة

10

اللجنة الشرعية والسياسية

وزارة التعليم " تعليم البنات "

رئيس اللجنة

11

اللجنة الدائمة للتعليم والتدريب المهني

وزارة التعليم " تعليم البنات "

عضو

12

اللجنة الفنية باألمانة العامة للجنة العليا لسياسة التعليم

اللجنة العليا لسياسة التعليم

عضو

13

جمعية العلوم التربوية والنفسية " جستن "

جامعة الملك سعود

عضو

14

الهيئة االستشارية

وزارة التعليم " تعليم البنات "

منسق الهيئة

15

لجنة إدخال الحاسب اآللي في المناه

وزارة التعليم " تعليم البنات "

عضو

16

لجنة وضع مناه التعليم والتدريب المهني

وزارة التعليم " تعليم البنات "

رئيس اللجنة

17

اللجنة الوطنية للتعليم العام

مدينة الملك عبد العزيز

عضو

18

اللجنة العليا للبرام والمناه

وزارة التعليم

عضو

19

مجلس الرئاسة

وزارة التعليم " تعليم البنات "

عضو

20

لجنة تأليف مادة الفقه للصف الثالث الثانوي ومعاهد
المعلمات

وزارة التعليم " تعليم البنات "

عضو

21

لجنة المراجعة الشرعية للتعليم المهني

22

اللجنة الدائمة لشئون البحث والتأليف

وزارة التعليم " تعليم البنات "
وزارة التعليم
" وكالة كليات البنات "

رئيس اللجنة

23

لجنة التعليم الثانوي

وزارة التعليم
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عضو
عضو

م

اللجنة

المقر

نوع المشاركة

24

اللجنة الدائمة للكتب المدرسية

وزارة التعليم " تعليم البنات "

نائب الرئيس

25

لجنة القياس والتقويم

وزارة التعليم

عضو

26

لجنة التقييم الشامل للتعليم

وزارة التعليم " تعليم البنات "

عضو

27

لجنة تقييم برنام االستعداد األكاديمي

وزارة التعليم " تعليم البنات "

عضو

28

لجنة البعد األمني لمشاكل التعليم العام ــ بنين ــ في المملكة
العربية السعودية

وزارة التعليم

عضو

29

لجنة إعادة صياغة منه رياض األطفال

وزارة التعليم " تعليم البنات "

رئيس اللجنة

30

لجنة مناقشة خطة البحوث وإقرار مشروعاتها

وزارة التعليم " تعليم البنات "

نائب الرئيس

31

لجنة تقويم البحوث

وزارة التعليم " تعليم البنات "

نائب الرئيس

32

اللجنة المشرفة على تطوير المقررات الدراسية

وزارة التعليم " تعليم البنات "

رئيس المشروع

ج) أثناء العمل مديرا ً عاما ً لتعليم البنات بمنطقة تبوك :
م

اللجنة

المقر

نوع المشاركة

1

لجنة النظام والمراقبة الختبارات المرحلة المتوسطة
1406/1405هــ

تبوك

رئيس اللجنة

2

لجنة التعاقد للكليات المتوسطة لعام 1407هــ

القاهرة

رئيس اللجنة

3

لجنة التعاقد للكليات المتوسطة لعام 1409هــ

القاهرة

رئيس اللجنة

4

لجنة تنمية وتطوير القرى بمنطقة تبوك

تبوك

عضو

5

اللجنة العليا لجائزة األمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي

تبوك

عضو

6

مجلس إدارة جماعة تحفيظ القر ن الكريم

تبوك

أمين عام

7

مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية

تبوك

عضو  /أمين
صندوق
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الندوات والمؤتمرات
م

الجهـــــة

1

المركز السعودي للتحكيم التجاري

2

الهيئة السعودية للمحامين
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
" منتدى الرياض االقتصادي "
مجلس الغرف السعودية
منتدى الخلي االقتصادي
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
" منتدى الرياض االقتصادي "

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

المقر

البدايـــــة

النهاية

الموضوع
المؤتمر األول للمركز
السعودي للتحكيم التجاري
المؤتمر السعودي للقانون

الرياض

1440/2/6هــ

1440/2/7هــ

الرياض

1440/1/20هــ

1440/1/21هــ

نحو تنمية اقتصادية مستدامة

الرياض

1437/2/26هــ

1437/2/28هــ

الشراكة بين القطاعين
العام والخاص

الدوحة

1437/1/12هـ

1437/1/13هـ

تطوير المنظومة القضائية

الرياض

1436/8/22هــ

1436/8/22هــ

1436/1/29هــ

1436/2/1هــ

1435/5/22هــ

1435/5/24هــ

1435/6/13هــ

1435/6/14هــ

مؤتمر أصحاب األعمال
مجلس الغرف السعودية
والمستثمرين العرب
منتدى األعمال العربي
الرياض
مجلس الغرف السعودية
الهنغاري
ندوة الطاقة السعودية
مدينة الملك عبد هللا للطاقة الذرية
الرياض
المستدامة
والمتجددة
المشاركة في معرض
باريس
إيكسبو النغ ) 10 ( 2000
وزارة التعليم " التعليم العالي "
أيام
عرض تقرير عن تطوير
اللقاء السنوي السابع لمديري التعليم في
مكة المكرمة
المناه ورئاسة إحدى
مكة المكرمة
الجلسات
المشاركة في اللقاء السنوي
الثامن بعنوان " المناه
الجمعية السعودية للعلوم التربوية
الرياض
وقفه تأملية ورؤية مستقبلية
والنفسية جستن
"
لقاء شهري عن الكثافة
الجمعية السعودية للعلوم التربوية
الرياض
الطالبية " تقديم ورقة عمل
والنفسية جستن
"
المشاركة في مؤتمر المملكة
األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام العربية السعودية " مقررا ً
الرياض
على تأسيس المملكة
ألحدى الجلسات "
المشاركة في المؤتمر
التربوي بعنوان ( البحث
عمان
وزارة التعليم ( تعليم البنات )
التربوي في الوطن العربي )
" تقديم ورقة عمل "
اللقاء السنوي السادس
أبها
لمدراء التعليم " استشراف
وزارة التعليم
مستقبل العمل التربوي "
اللقاء المشترك مع الوفد
الرياض
الياباني " رئاسة فريق
وزارة التعليم
الرئاسة ــ تقديم ورقة عمل "
ندوة التعليم العالي في
الرياض
المملكة العربية السعودية "
وزارة التعليم " التعليم العالي "
رؤية مستقبلية "
لقاء مدراء التعليم مع
الرياض
المسئولين بالرئاسة " رئاسة
وزارة التعليم " تعليم البنات "
إحدى الجلسات "
القاهرة
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1420/11/15هــ 1420/11/24هــ
1420/10/29هــ

1420/11/2هــ

1420/8/1هــ

1420/8/2هــ

1420/7/3هــ

1420/7/3هــ

1419/10/8هــ

1419/10/11هــ

1419/7/14هــ

1419/7/16هــ

1418/12/18هــ 1418/12/22هــ
1418/11/25هــ 1418/11/26هــ
1418/10/25هــ 1418/10/28هــ
1418/8/13هــ

1418/8/14هــ

19

وزارة التعليم ( تعليم البنات )

20

وزارة التعليم ( تعليم البنات )

21

وزارة التعليم

22

وزارة التعليم

المؤتمر العالمي الثاني عشر
للمجلس العالمي لألطفال
الموهوبين
المؤتمر التاسع واألربعين
التحاد التربويين الدولي
اللقاء السنوي الخامس
لمدراء التعليم " اقتصاديات
التعليم "

سياتل

1418/3/25هــ

1418/3/29هــ

فانكوفر

1418/1/14هــ

1418/1/17هــ

الرياض

1417/11/23هــ 1417/11/25هــ

الرياض

1417/8/19هــ

1417/8/19هــ

الرياض

1417/7/12هــ

1417/7/14هــ

الرياض

1416/7/19هــ

1416/7/21هــ

الرياض

1416/7/10هــ

1416/7/14هــ

الرياض

1416/5/17هــ

1416/5/17هــ

بيروت

1415/3/22هـ

1415/3/25هـ

الرياض

1414/7/28هـ

1414/8/1هـ

تونس

1413/8/5هــ

1413/8/7هــ

الرياض

1413/6/14هـ

1413/6/16هـ

الرياض

1412/11/3هــ

1412/11/5هــ

الرياض

1411/12/20هـ

1411/12/22هـ

33

وزارة التعليم

ندوة مديري التعليم

الرياض

1405/5/6هــ

1405/5/9هــ

34

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

ندوة قادة التقنيات التربوية
في األقطار العربية

الكويت

1402/1/10هــ

1402/1/15هــ

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ندوة التعليم الثانوي

الندوة التعريفية بالمنظمات
التربوية التي تشترك المملكة
وزارة التعليم
في عضويتها
الصعوبات التي تؤثر على
فعالية المعلمة ـ من جانب
وزارة التعليم ( تعليم البنات )
المنه ــ " تقديم ورقة عمل
"
التدريب المتكامل في محو
األمية " رئاسة فريق
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
الرئاسة وتقديم ورقة عمل "
لقاء مديري تعليم البنات "
االشتراك في إحدى لجان
وزارة التعليم ( تعليم البنات )
اللقاء ورئاسة فريق تقييم
اللقاء "
ندوة محو األمية والثقافة
العامة في الدول العربية "
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
تقديم ورقة عمل مع رئاسة
الجلسات "
التنمية التقنية في المملكة
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
حاضرها ومستقبلها
ندوة حول اهتمام الدول
العربية بالتربية البيئية
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
" تقديم بحث  +مقرر
جلسات "
نحو استراتيجية مستقبلية
إلعداد المعلمين والمعلمات
جامعة الملك سعود
في المملكة العربية السعودية
" رئاسة جلسة "
اللقاء السنوي األول
لمنسوبي تعليم البنات
( االشراف على إعداد
وزارة التعليم ( تعليم البنات )
كتاب عن اللقاء ورئاسة
لجنة الصياغة (
التعليم االبتدائي ودوره في
تنمية المهارات األساسية
جامعة الملك سعود
لدى التلميذ
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المؤلفات
المــــــــــوضــــــــــــوع

م

( رسالة ماجستير بتقدير ممتاز )

1

بيع العقار والثمار في الفقه االسالمي .

2

أحكام األجل في الفقه االسالمي  ( .رسالة دكتوراه مع مرتبة الشرف )

3

الميزان في تاريخ بني هزان .

4

معكال  ..أكسفورد ( محطات وذكريات ) .

5

تصنيف نظام الشركات السعودي (تحت اإلعداد) .

سلسلة أحكام األجل
6

األجل في المعامالت المالية والمصرفية .

7

األجل القضائي واإلعسار .

8

رسالة للمراهق والمراهقة .

9

رسالة للحاج .

10

رسالة في أوقات الصالة .

11

رسالة للمرأة .

12

رسالة للمسافر والمقيم .

مـلحوظـة  :كل األعمال التي تشرفت بإنجازها  ،في أي مرحلة من حياتي الوظيفية  ،إنما هي بفضل هللا
سبحانه وتعالى  ،ثم بتوجيهات رؤسائي  ،ومعاونة زمالئي .
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