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 ندوة

 *التعليم حول رؤية

 

 للمحاضر: الذاتية السرية 

 /  الثنيان. الرمحنعبد بن عبدالعزيز الد ت 

 .هر1369 ،الييا  :امليال  وتاري  مكان

 األ      كترررررررروراه ي:العلمرررررررر املؤهررررررررل

 اإلمرررام جامعررر  ،هرررر1401 عرررام ،العيبررري

 اإلسالمي . سعو  بن حممد

 احلالي : األعمال

 للعلوم. اخلريي  الييا  ملؤسس  العام األمن -

 األهلي . سل ان األمري جامع  أمناء جمل  ر ي  نا   -

                                      
  يسرم   27 املوافرق  هرر 1436 األول ربير  اخلام  من  السب  مساء أقيم  *

 الثنيررران، اليمحنم، قرردم ا سررعا ة الرردكتور عبرردالع ي  بررن عبررد      2014

 أمنرراء جملرر  ر رري  ونا رر  ،للعلرروم اخلرييرر  الييررا  ملؤسسرر  العررام األمررن

ا[، وأ ارهرا  ]سابًق والتعلي  الرتبي  وزارة وكيل األهلي  سل ان األمري جامع 

 الرتبيررر  مكتررر  مرررديي الفررراح، عثمررران برررن الع ي سرررعا ة الررردكتور عبرررد

 .اإلنسان حقوق هيئ  جمل  عضوو ،شمال الييا  سابًقاب والتعلي 
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 التعليمي . خلدون ابن شيك  إ ارة جمل  ر ي  -

 السابق : األعمال

ر  مدر  - ر  تيبرو    باحر  رر ي   الكتر   مرديي  رر  ررر  املدرسر

 هر.1401 رر هر1393،عار امل بوزارة املناه  عام مديي

 هر.1412 رر هر1402 ،الييا  مبن ق  التعلي  عام مديي -

 هر.1419 رر هر1412 ،املعار  وزارة وكيل -

 هر.1430 رر هر1422 ،الشورى جمل  عضو -

 وجلان: جمال  عضوي 

 ررررر  هرررر 1412 ،التعلررري   لسياسررر  العليرررا  اللجنررر   عرررام  أمرررن -

 هر.1415

 ،التعلررري  لسياسررر  العليرررا للجنررر  التحضرررريي  اللجنررر  عضرررو -

 هر.1419 رر هر1412

 لرررردول العيبرررري الرتبيرررر  ملكترررر  التنفيرررري  اجمللرررر  عضررررو -

 هر.1419 رر هر1412 ،اخللي 

 اخلدمرررر  مرررروظفي وترررردري  البتعرررراث العليررررا اللجنرررر  عضررررو -

 هر.1419 رر هر1412 ،املدني 

 رررررر هررررر1412 ،العامرررر  اإل ارة ع رررردم إ ارة جملرررر  عضررررو -

 هر.1419
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 ،السررعو ي  العيبيرر  الكشرراف  مجعيرر  إ ارة جملرر  عضررو -

 هر.1420 رر هر1412

 هر.1423 رر هر1420،ال راعي البنك إ ارة جمل  عضو -

 والصرررررررررري  امليرررررررررراه مصررررررررررلح  إ ارة جملرررررررررر  عضررررررررررو -

 هر.1423 رر هر1420،الصحي

 ررررر هرررر1422،الشرررورى جملررر    التعليميررر  اللجنررر  عضرررو -

 هر.1423

 جملررررررررر    واإلعالميررررررررر  الثقافيررررررررر  اللجنررررررررر  عضرررررررررو -

 هر.1424 رر هر1423،الشورى

 جملررررر    اإلنسررررران وحقررررروق اإلسرررررالمي  اللجنررررر  عضرررررو -

 هر.1426 رر هر1424 ،الشورى

 والندوات: املؤمتيات

   باليونسررركو املرررؤمتيات بعررر    اململكررر  وفرررد ر اسررر  -

   لررروموالع والثقافررر  للرتبيررر  العيبيررر  املنظمررر  و  بررراري ،

 لررردول العيبررري الرتبيررر  مكتررر  اجتماعرررات وبعررر  ترررون ،

 العيبي . والكشاف  اخلليجي التعاون جمل 

 النرردوات وبعرر  والتعلرري  الرتبيرر  وزارة مررؤمتيات   عضررو -

 واخلار . الداخل   العلمي 

 املؤلفررررررات:
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 احلدي . العيبي الشعي   اإلسالمي  الوحدة -

 شعيه". ،"حياته ال بيد  كي   معد بن عمي -

 ج ء . 12) ملك ب ول  -

 ملك. إنساني  -

 وأحرداث  تيبوير   "مواقرف   3 رر 2 رر 1 )األج اء الياكية بوح -

 «".اجتماعي 

 أمري. وصي   -

   السرية. من قصص -

 الشورى. جمل    سنوات -

 الُكيسي. -

  يرية اجل صرحيف     وش يي  أسبوعي  وتيبوي  أ بي  مقاالت -

 .للتفكري" "مساح  بعنوان:

 امليبين". "جمال  بعنوان: املعيف  جمل    مقاالت -

 

 

 

 


