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 - 2ايترصًٌ ايعًٌُ
 دنتىزاه إدازَ األعُاٍ – إدازَ ايتطىيل – جاَعُ ْىتٓحٗاّ يف بسيطاًْا عاّ .ّ1007 َاجطتري إدازَ األعُاٍ – تطىيل  -جاَعُ جٓىب إيًٓىٍ بأَسيها عاّ .ّ1001 دوزتني تأًًًُٖ يًرصىٍ عًِ تسخًص يتكديِ بساَخ غسنُ فساْهًني نىيف األَسيهًُ .ّ1999 بسْاَخ ايطعىديُ أنطفىزد يًكًادَ واإلدازَ املتكدَُ – .ّ1911 -بسْاَخ ايتعًًِ ايتٓفًرٍ  -جاَعُ ٖازفسد – نًًُ ٖازفسد إلدازَ األعُاٍ – أَسيها ّ1997

 - 3اخلربات ايعًًُُ


ْآب َديس اجلاَعُ – جاَعُ داز ايعًىّ  - 1941اآلٕ



األَني ايعاّ ملٓتدّ ايسياض اإلقتصادٍ – 1436 - 1949



َطاعد املديس ايعاّ يكطاع املٓػآت ايصغريَ واملتىضطُ -ايبٓو ايطعىدٍ يًتطًًف 1949- 1944



عًُد َعٗد األَري ضًُإ يسيادَ األعُاٍ  -جاَعُ املًو ضعىد 1433- 1432



عًُد ايتطىيس  -جاَعُ املًو ضعىد ٖ1941 - 1910ـ



َطتػاز َعايٌ َديس جاَعُ املًو ضعىد يًتطىيس واجلىدَ – جاَعُ املًو ضعىد ٖ1949 - 1911ـ



زًٓظ دلًظ إدازَ اجلُعًُ ايطعىديُ يسيادَ األعُاٍ  - 1911اآلٕ



ايعطى املٓتدب – عال اجملد يًتطىيل وايتحازَ – ٖ1911ـ



َؤضظ وعًُد ايدزاضات ايعًًا  -جاَعُ ايكصًِ – 1910 - 1911



ْآب املديس ايعاّ – غسنُ اجملد احملدودَ



زًٓظ قطِ إدازَ األعُاٍ – نًًُ االقتصاد واإلدازَ -جاَعُ املًو ضعىد 1999- 1991

 -دبٌ اإلَازات 1991- 1991
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 - 4دلاالت االضتػازات
أ.

دلاٍ االضتػازات
غازى وأعد وأغسف عًِ ايعديد َٔ االضتػازات املكدَُ يًكطاع ايعاّ وايكطاع اخلاص وايكطاع اخلريٍ يف اجملاالت اآلتًُ:
ايتطىيل االضرتاتًحٌ  -اخلطط ايتطىيكًُ ًٖ -هًُ ايٓظِ اإلدازيُ  -اخلطط االضرتاتًحًُ – ذاضٓات األعُاٍ – أديُ
اإلجساْات وايطًاضات  -بٓاْ ايعالَات ايتحازيُ – اخلطط وايرباَخ األنادميًُ  -دزاضات ايطىم -دزاضات اجلدوّ االقتصاديُ –
تكًًِ ايػسنات يًبًع واالضترىاذ  -احلُالت اإلعالًُْ – ختطًط االذتًاجات يًُىازد ايبػسيُ.



َٔ تًو اجلٗات اييت مت تكديِ خدَات اضتػازيُ إدازيُ وتطىيل اضرتاتًحٌ َا يًٌ :
إَازَ َٓطكُ ايكصًِ ،إَازَ َٓطكُ املديُٓ املٓىزَ ،بسْاَخ األَري فًصٌ يًتدزيب وتىطني ايىظآف ،وشازَ ايرتبًُ وايتعًًِ ،غسنُ
تطىيس ايصٓاعات ايطعىديُ ،غسنُ دواجٔ ايىطًُٓ ،غسنُ االتصاالت ايطعىديُ ،وقف ايػًخ صاحل ايساجرٌ ،مجعًُ ايرب بربيدَ،
ايغسفُ ايتحازيُ ايصٓاعًُ بايكصًِ ،ايغسفُ ايتحازيُ ايصٓاعًُ بايسياض ،املؤضطُ اخلرييُ يىقف ايػًخ ذلُد وعبداهلل ايطبًعٌ
(صٓدوم ايطبًعٌ اخلريٍ) ،غسنُ ايربادٍ بايكصًِ ،قٓاَ اجملد ايفطآًُ ،غسنُ ايطباعا يالضتثُاز ايعكازٍ ظدَ ،ايػٔىٕ
ايصرًُ باحلسع ايىطين ،صٓدوم تًُُٓ املىازد ايبػسيُ ،ايبٓو ايطعىدٍ يًتطًًف واالدخاز ،غسنُ ايغد ايدويًُ يًتعًًِ ايصرٌ،
َىًْتىز قسوب يالضتػازات ،غسنُ ايصفاَ نبًتاٍ ،ايػسنُ ايسآدَ ملعاجلُ املًاه ايسَاديُ ،غسنُ تدويس اإلطازات ،غسنُ
احملسنات ايصًًُٓ ،غسنُ ايسياض احلًىيُ ،غسنُ بػسّ يًرُالت اإلعالًُْ وعىث ايتطىيل ،دلُىعُ اجملد ايتحازيُ ،اجلُعًُ
اخلرييُ ايصاحلًُ بعًٓصَ .وشازَ املايًُ بايهىيت.
ب .دلاالت ايبرث وايتأيًف
ْػس أنثس َٔ  40عثاً يف أوعًُ ايٓػس اايعًًُُ املختًفُتأيًف  8نتب يف دلاٍ إدازَ األعُاٍ وايتطىيل وزيادَ األعُاٍ -ايتدزيظ وايبرث يف دلاالت  :زيادَ األعُاٍ – ايتطىيل – ايتخطًط االضرتاتًحٌ – َٓاٖخ ايبرث –اإلدازَ ايدويًُ

 - 5املػازنُ بايًحإ واجملايظ خازد اجلاَعُ
-

املػسف ايعاّ عًِ َهتب زآد يالضتػازات اإلدازيُ وايتطىيكًُ (َهتب اخلربَ مبعٗد املًو عبداهلل جاَعُ املًو ضعىد) –  - 1919اآلٕ

-

عطى دلًظ إدازَ أنادميًُ زيادَ األعُاٍ ايدويًُ – ( INTENTACايطىيد) - 1991اآلٕ

-

زًٓظ دلًظ إدازَ مجعًُ زيادَ األعُاٍ ٖ1941 -ـ  -اآلٕ.

-

َطتػاز ايصٓدوم االجتُاعٌ اخلريٍ وزًٓظ فسيل َػسوع االَتًاش ايتحازٍ .1914 - 1911

-

عطى دلًظ إدازَ ضرِ اجملد ايكابطُ – ايسياض  - 1941اآلٕ

-

عطى اجملًظ ايعًٌُ َ -عٗد اإلدازَ ايعاَُ – ايسياضٖ1917 ،ـ ٖ1944 -ـ.

-

عطى دلًظ إدازَ غسنُ ايتُثًٌ ايغرآٌ  -ايسياض  - 1911اآلٕ

-

عطى ايًحُٓ ايتأضًطًُ يػسنُ وادٍ ايسياض يًتكًُٓ ظاَعُ املًو ضعىد – ٖ1941ـ

-

عطى دلًظ بسْاَخ األَري فًصٌ بٔ بٓدز بٔ عبدايعصيص يتىطني ايىظآف ،بسٓاضُ مسىه ٖ1914ـ ٖ1910 -ـ

-

عطى دلًظ إدازَ اجلُعًُ ايطعىديُ يإلدازَ – 1917 – 1919

-

عطى جلُٓ تًُُٓ االضتثُاز يف ايغسفُ ايتحازيُ ايصٓاعًُ بايكصًِ .1911 - 1910
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-

عطى اجملًظ ايتٓطًكٌ يًحُعًات اخلرييُ يف َٓطكُ ايكصًِ بسآاضُ مسى أَري املٓطكُ 1911 – 1914

-

عطى دلًظ ايتعًًِ مبٓطكُ ايكصًِ – َٓطكُ ايكصًِ – ٖ1911ـ

-

عطى اجملًظ ايتأضًطٌ ملسنص اإلضهإ ايتُٓىٍ مبٓطكُ ايكصًِ – ٖ 1919ـ ٖ1917 -ـ.

-

عطى ايًحُٓ ايتأضًطًُ حلاضٓات األعُاٍ – ايغسفُ ايتحازيُ بايكصًِ – ٖ1919ـ

-

عطى دلًظ األَٓاْ – ايهًًات ايدويًُ يًعًىّ ايصرًُ – ايسياض – 1917 - 1911

-

عطى دلًظ إدازَ غسنُ احملسنات ايصًًُٓ  -ايسياض ٖ1911- 1919ـ

-

عطى دلًظ إدزاَ قٓىات اجملد ايفطآًُ – ايسياض ٖ1949- 1911ـ

-

َطتػاز إدازَ األعُاٍ وايتطىيل _ دلُىعُ اجملد ايتحازيُ – ايسياض .1991– 1009

-

ْآب املػسف ايعاّ عًِ اخلطُ االضرتاتًحًُ جلاَعُ املًو ضعىد املعدَ َٔ غسنُ َانًٓصٍ – ٖ1941 - 1949ـ

-

َطتػاز اخلطُ االضرتاتًحًُ جملُىعُ ذلُد وعبداهلل ايطبًعٌ – املعدَ َٔ َىًْتىز قسوب جدَ – ٖ1941ـ ٖ1941ـ

-

زًٓظ اخلطُ اخلُطًُ ايثآَُ جلاَعُ ايكصًِ ٖ1919ـ ،وَطتػاز اخلطُ االضرتاتًحًُ جلاَعُ ايكصًِ ٖ1941ـ

-

َطتػـاز ايػــٔىٕ ايصــرًُ يًرــسع ايــىطين يىضــع اخلطــُ االضــرتاتًحًُ يًعػــسئ ضــُٓ ايكادَــُ يًرــسع ومت االْتٗــاْ َــٔ و ًكــُ اخلطــُ
وقدَت خلادّ احلسَني ايػسيفني يف اذتفاٍ نبريٖ9241 .ـ

-

زًٓظ ايًحُٓ ايتأضًطًُ يػسنُ ايصفاَ نبًتاٍ – ايهىيت  /ايطعىديُ – ٖ9241ـ

 - 6ايعطىيُ وغٗادات ايتكديس
-

عطى َػازى يف َعٗد ايتطىيل املباغس يف بسيطاًْا .1991 – 1001

-

عطى اجلُعًُ األَسيهًُ يًتطىيل  – 1007اآلٕ.

-

عطى أنادميًُ ايتطىيل ايربيطاًُْ  – 1001اآلٕ.

-

عطى دلًظ إدازَ اجلُعًُ ايطعىديُ يإلدازَ .1911 - 1000

-

عطى مجعًُ اإلبداع األَسيهًُ  - 1999اآلٕ

-

غٗادَ ايتفىم األنادميٌ َٔ جاَعُ املًو عبدايعصيص 1011

-

غٗادَ ايطايب املثايٌ يف نًًُ االقتصاد واإلدازَ عاّ 1011

-

غٗادَ تكديس َٔ األَري بٓدز بٔ ضًطإ يًتًُص باملػازنُ ايثكافًُ 1001

-

َٓرُ اجملًظ ايثكايف ايربيطاٌْ ايصًفًُ ملا بعد ايدنتىزاه يعاّ ّ1991

-

َٓرُ أضتاذ شآس جلاَعُ ْىتٓحٗاّ – بسيطاًْا 1994
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