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 الســــيرة الذاتيــــــــــــة 
 

 

 :المعلومات الشخصية : أوالً 

 

 خـــالـــد بن عبد الرحمن الفاخري: االسم 

 الرياض  :العنوان الدائم 

 nshr1@yahoo.com :البريد االلكتروني 

 2229999000: هاتف نقال 

 220220000 :المكتب 

 220220020 :الفاكس 

 

 :المؤهالت العلمية : ثانياً 

 

 ( .الثاني على دفعته ) قانون من جامعة الملك سعود  سبكالوريو 

  دبلوم عالي في األنظمة. 

 

 :الخبرات العملية : ثالثاً 

 

 .هـ  2101 -2121العمل في مجال التطوير اإلداري  .2

 .هـ 2101 -2102بالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان  العمل في مجال االستشارات القانونية .0

بالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ومستشار قانوني نة الرصد والمتابعة لجل األمين العام .0

 .حتى تاريخه -2101

 -هـ 2109على الشؤون المالية واإلدارية بالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان العام المشرف  .1

 . هـ2101

 . قانون أستاذ – األمنيةعضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد  .2

 .وحتى اآلن -هـ 2101منذ عام  نية لحقوق اإلنسانالوطاألمين العام للجمعية  .1

 .معد ومقدم برنامج من أجلك على القناة السعودية األولى .9

 .mbcمستشار برنامج بدون شك على قناة  .8

 

 :عضوية المجالس والجمعيات : رابعاً 

 

  اإلنسانلحقوق  لوطنيةا لجمعيةاعضو . 

  االنسانعضو لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية الوطنية لحقوق. 

  برنامج األمان األسري -عضو مجلس أدارة خط مساندة الطفل. 

 الوطني برنامج األمان األسري إدارة  عضو مجلس . 

 عضو اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية. 
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 :و المشاركات الموتمرات والدورات : خامساً 

 

  م  2991عقدة في القاهرة تطوير العمل االدراي والمن في أساليبدورة. 

  م 2999في القاهرة  والمنعقدةتطوير فريق العمل  أساليب فيدورة . 

  م 2998في القاهرة  والمنعقدةوكتابة التقارير  أعداد فيدورة . 

  الرياض  -معهد اإلدارة العامة   –دورة في مهارات التعامل مع الرؤساء. 

  روف الخاصة ذوي الظفي تعليم  الحديثة األساليبفي دورة. 

  م 0221القاهرة  -القانون الدولي اإلنساني  فيدورة 

  م  0222في البحرين  دولي والمنعقدةحقوق اإلنسان من منظور  فيدورة. 

  م  0222في مراقبة االنتخابات البلدية المشاركة. 

 في الندوة المقامة في( و الوقاية األسباب)  األطفالمحاضرة عن التحرش الجنسي ضد  إلقاء 

  .هـ  2109صفر  28بتاريخ  بالرياض األبحاثمستشفى الملك فيصل ومركز 

 لمشاركة في برنامج حقوق الطفل والمقامة في مستشفى القوات المسلحة بالطائف ا. 

  الوسيط بين الفرد والدولة فيما يتعلق بانتهاكات ) طبيعة عمل مكاتب االمودسمان  فيدورة

 .م  0229المغرب ( حقوق اإلنسان 

  الوطنية لحقوق اإلنسان  قامتها الجمعيةأالمشاركة في تنظيم اغلب الندوات التي . 

  في صحيفة الرياض  العديد من المواضيع القانونيةالكتابة في. 

  منذ كاتب زاوية شهرية في نشرة حقوق الصادرة عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

 .صدورها وال زال 

 والمتعلقة بحقوق اإلنسان تالعديد من المشاركات والمساهما . 

 محاضرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي عن حقوق وواجبات مرضى االيدز  إلقاء

 .هـ 2/20/2108بتاريخ 

 محاضرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي عن حقوق وواجبات مرضى االيدز  إلقاء

 .هـ 0/20/2108بتاريخ 

 ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث  إلقاء محاضرة عن حقوق المعاق في القانون السعودي

 .فندق انتركونتنتال الرياض –لإلعاقة والمنعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات 

  إلقاء محاضرة عن ثقافة حقوق اإلنسان ألفراد اآلمن العام والمقامة بمدينة تدريب اآلمن العام

 هـ2102بالرياض

 اآلمر بالمعروف والنهي عن المنكر ة إلقاء محاضرة عن ثقافة حقوق اإلنسان ألفراد هيئ

 .هـ2100

  إلقاء محاضرة عن ثقافة حقوق اإلنسان ألفراد اآلمن العام والمقامة بمدينة تدريب اآلمن العام

 .هـ2100بالرياض

  هـ 2100 -المشاركة في الملتقى األول للعالقات العامة للجمعيات الخيرية. 

  المدني ودورها في تحقيق األمن الشامل عضو اللجنة العلمية لمنتدى منظمات المجتمع

 .والمقامة بالتعاون مع جامعة نايف العربية بالرباط 

  المشاركة في العديد من البرامج اإلعالمية ذات الطابع القانوني والحقوقي. 

 إلقاء العديد من المحاضرات وورش العمل بحقوق اإلنسان. 
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 هـ2102معة الملك سعود بجا, ندوة تقويم البرامج األكاديمية  المشاركة في. 

 دورة تدريبية لطالب القانون بجامعة الملك سعود حول أنظمة الحماية وحقوق اإلنسان  إلقاء

 .هـ2101

  هـ2102إلقاء محاضرة حول العنف األسري وآثاره في برنامج األمان األسري. 

 

 :واألبحاثالمؤلفات : سادساً 

 

  إلسالميةاالشريعة  أحكامضوء  علىجريمة الرشوة بحث عن . 

  المشاركة في مناقشة دراسة ظاهرة اإلدمان في المجتمع السعودي. 


