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 11/10/1427بن عبد لعزيز 



 

 

.  المشاركة في الندوة االقتصادية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة مع سعادة وكيل اإلمارة د. 28

 الغرفة التجارية الصناعية بأبها. ادارة دالعزيز الخضيري ,والمهندس عبدهللا المبطي رئيس مجلسعب

  13/11/1427. إدارة حوار المجلس البلى ألمانة منطقة عسير في لقائه مع المواطنين في الغرفة التجارية في 29

ة سوق المال حول توعية المستثمر في . إدارة حوار الورشة الحادية والعشرين في الغرفة التي إقامتها هيئ30

السرحان , و د محمد عباس واألستاذ عبد العزيز  يحيىحماد , د  عدليوالتي شارك فيها كل من د/  5/11/1427

 من هيئة سوق المال . التويجري

 22-21. المشاركة في ندوة رضا المشترك غايتنا التي إقامتها شركة الجنوبية في فندق قصر أبها األربعاء 31

وذلك من خالل رئاسة إحدى الجلسات وكذلك المشاركة في حلقة النقاش األخيرة بمشاركة كل من  11/1427/

 من االقتصادية . الحماديد/سعد عثمان ود/محمد آل ناجى واإلعالمي صالح 

ن وعسكريين . اختتام دورة تنمية المهارات اإلدارية وتوزيع الشهادات على مدراء العموم في المنطقة من مدنيي32

بالتعاون مع معهد اإلدارة في الرياض والغرفة  نظمته امارة منطقة عسيرمن المرتبة الثانية عشرة فما فوق الذي 

 . 1427/ 11/ 21-19التجارية الصناعية بابها لمدة ثالثة أيام من 

تحت رعاية سمو أمير المشاركة بورقة عمل في ملتقى الموارد البشرية والتوظيف المنعقد في فندق قصر أبها  33

 تحت عنوان ) التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية ( 1431-21-20المنطقة للفترة من 

 

 

تحت عنوان  1428رمضان لعام  7رمضان إلى  5حضور ورشة العمل المقامة في غرفة مكة المكرمة من  . 34

الغرف التجارية واأللفية الثالثة والتي شارك فيها ألول مرة زمالء من الدول العربية والخليجية ) سوريا األردن 

 السودان اإلمارات البحرين ( .

 1428قفي وأساتذة الجامعة وبعض الجهات األخرى لتفعيل ملتقى أبها لعام . المشاركة في لقاء النخبة من مث 35

الساعة العاشرة 17/9/1428تحت عنوان ) الشباب ومتطلبات المستقبل ( في فندق قصر أبها ليلة السبت الموافق 

والذي استمر  الخضيريمساء بناء على توجيه سمو أمير المنطقة والذي أدارة سعادة وكيل اإلمارة د /عبد العزيز 

 لمدة أربع ساعات.

. المشاركة في الندوة التحضيرية المقامة في الكلية التقنية المتعلقة بالحوار الوطني السابع المقام في آبها صباح  36

والزى أداره األستاذ فيصل بن معمر آمين مركز الحوار الوطني وبمشاركة كل من  11/10/1428األربعاء 

وزارة الخدمة المدنية ووكيل وزارة العمل األستاذ احمد الزامل واألستاذ عبد الكريم الزيد ملفى من  عبدهللااألستاذ 

 .من الحوار الوطني 

تحت عنوان  10/1428/ 12-11. المشاركة في الحوار الوطني السابع المقام في فندق قصر أبها للفترة من 37

 مجاالت العمل والتوظيف . 



 

 

الهيئة العليا للسياحة في المملكة بالتعاون مع منضمة السياحة العالمية  نظمتها. المشاركة في ورشة العمل التي 38

 18الى 16وذلك في مدينة جيزان لمدة ثالثة أيام والتي كانت بعنوان الوجهات السياحية في المملكة ومقوماتها من 

 . 1430من شهر محرم لعام 

 – 16ار الوطني تحت عنوان الخدمات الصحية والمجتمع المنعقد بمدينة خميس مشيط من . المشاركة في الحو 39

17  /5  /1430  . 

بمناسبة  1/4/1432الشعف بمقر نادي المصيف في المسقى األحد الموافق  أهاليفي حفل  األهاليإلقاء كلمة  40

 من رحلته العالجية . عبدهللاعودة الملك 

نيابة عن  8/4/1432ليجي السابع والعشرون الذي افتتحه سمو أمير المنطقة في كلمة أسبوع المرور الخ 41

 منسوبي مجلس التنسيق المروري بعسير.

تحت  17/1/1433المشاركة في حلقة النقاش المقامة في هيئة حقوق اإلنسان في عسير ليلة االثنين الموافق  42

 عنوان نشر ثقافة حقوق اإلنسان .

 

 :الدورات وورش العمل 

 هـ. 1402برنامج اللغـة اإلنجليزية بمعهـد اإلدارة العامـة فرع المنطقـة الغربية لمدة سنـة، عام  .1

 . 26/2/1403إلى  1404 /21/2حضور دورة االبتعاث التي نضمها جامعة اإلمام من  .2

هـ إلى 7/8/1410 دورة تنميـة المهارات اإلدارية بمعهـد اإلدارة العامـة بجدة لمدة أربعه أسابيـع من .3

 0هـ بعـد الحصول على الماجستير30/8/1410

 هـ.1422دورة للقياديات األكاديمية بجامعة الملك خالد  .4

عن دور الغرف التجارية في  1428من شهر رمضان المبارك لعام 8-5دورة في غرفة مكة المكرمة من  .5

 األلفية الثالثة في الوطن العربي .

شركاء التنمية السياحية في المناطق والتي نفذها المشروع لتنمية الموارد البشرية  حضور ورشة عمل تهيئة .6

 1426جمادى األولى  5-4السياحية في منطقة عسير للفترة من 

بفندق قصر أبها   24/6/1430دورة عن استراتيجيات التدريس لطالب الجامعة ومعايير وضع األسئلة في  .7

 ي بجامعة الملك فيصل . مقدمة من عمادة التطوير الجامع

-25ومعايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي المنعقدة في مدينة جدة للفترة من  االكاديميدورة االعتماد  .8

 جامعة الفيصل األهلية . – االكاديميبفندق المرديان مقدمة من مركز الجودة واالعتماد  27/11/1431

 بعنوان األسس الهامة لعمل عمداء  1432 /4/4-3ان للفترة من حضور ورشة العمل المقامة في جامعة نجر .9

 ورؤساء االقسام في الجامعة ووسائل االتصال الفعالة   ) لخبيرين امريكيين (.



 

 

حضور الدورة المقامة في جامعة الملك خالد تحت عنوان ) استراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم على . 10

 Britishتحت إشراف   1433 /5/1-4والمؤسسي  في  مؤ سسات التعليم العالي ( للفترة من  البرامجيالمستوى 

Council . 

(  Cardiff school of educationجامعة كاردف بالمملكة المتحدة البريطانية ) فيحضور الدورة المنعقدة -11

 .july2012 6لى ا2الموافق 16/8/1433الى12من  العاليالتعليم  فيعن القيادة االكاديمية 

 

 

 

 المحاضـــرات الخارجيـــــة:

 محاضرات للدورة التأسيسيـة لضباط األسراب بقاعدة الملك خـالـد بخميس مشيط في اإلدارة. .1

 محاضرات للدورة التأسيسيـة والمتقدمـة للضباط في مدرسة اإلدارة العسكريـة بمدينـة خميس مشيط. .2

 عسير حول وسائـل واستراتيجيات الدعوة. بمستشفيىمحاضرة  .3

عدة محاضرات لضباط االستخبارات بمنطقـة عسير بعنوان:] العولمـةـ حريـة المرآة ـ حقوق اإلنسان ـ  .4

 األقليات المسلمـة ـ تحديد النسل ـ حوار الحضارات [.

 نون.محاضرات بكليـة األمير سلطان لعلوم السياحـة والفندقـة في اإلدارة والقا .5

محاضرات عن التنظيم اإلداري منذ توحيد المملكـة العربيـة السعوديـة على يد المغفور لـه الملك عبدا لعزيز  .6

 هـ وذلك بمناسبة مرور مائـة عام على توحيد المملكـة.1422وحتى عام 

 نشاطات دعوية في مكتب دعوة وتوعية الجاليات بعسير كمتعاون. .7

 األمر بالمعروف والنهى عن المنكر في منطقة عسير عن فن االتصال.محاضرة لمنسوبي هيئة  .8

 هـ.1424محاضرتان عن بناء الفريق في مدرسة ضباط األسراب في القاعدة الجوية بخميس مشيط )الصحن(  .9

هـ 1423محاضرات في السلوك التنظيمي في مدرسة ضباط األسراب في القاعدة الجوية بخميس مشيط لعام  .10

 بوعين.لمدة أس

محاضرة لمنسوبي القوات المسلحة في مدينة الملك فيصل العسكرية بخميس مشيط بعنوان إدارة الوقت في  .11

21-2-1427. 

بعنوان  1426-12-26إلقاء محاضرة في القحمة من ضمن محاضرات النادي األدبي بابها الخميس الموافق  .12

 شواطئ وجزر وسواحل عسير وكيفية استثمارها .

حاضرات لمنسوبي األمن العام في منطقة عسير عن كيفية التعامل مع الناس خالل شهري ثالثة وأربعة م .13

 .1431للعام 

يوم األحد  700من منسوبي األمن العام من منطقة عسير وعددهم  1431محاضرة للمشاركين في حج  .14

 فى مدينة التدريب في عسير .1431 /23/11الموفق 



 

 

من منسوبي األمن العام من منطقة عسير )مدينة التدريب ( الثالثاء  1432في حج  محاضرة للمشاركين .15

 بعنوان فن التعامل مع الناس . 20/11/1432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدروع وشهادات التقدير

 

شهادة شكر وتقدير من فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بمنطقة عسير لتسهيل أعمال الملتقى الخيري في  .1

 هـ.8/1/1429التجارية الصناعية بعسير الخميس الموافق الغرفة 

شهادة شكر من مديري اإلدارات الحكومية في أبها بعد االنتقال لإلعارة كأمين للغرفة التجارية الصناعية في  .2

 هـ بعد عمادة كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية واإلدارية . 1425عسير عام 

ك عبد العزيز للحوار الوطني في اللقاء الخامس للحوار الفكري تحت عنوان نحن شهادة شكر من مركز المل .3

 هـ.15/5/1426واآلخر رؤية وطنية للتعامل مع الثقافات األخرى المنعقد في عسير في 

شهادة شكر من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بعد المشاركة في ندوة اللوائح ومتطلبات كود البناء  .4

 هـ.5/1426-13-12في الغرفة التجارية الصناعية  السعودي

شهادة شكر من أستاذ كرسي الملك خالد للبحوث والدراسات نظير المشاركة في اللقاء العلمي األول لتاريخ  .5

 هـ.21/4/1428الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود المنعقد في جامعة الملك خالد يوم الثالثاء 

ون االجتماعية بمناسبة اليوم العربي لليتيم لقاء المشاركة في ميدان العمل االجتماعي شهادة شكر من وزير الشئ .6

 هـ.20/4/1430ممثال في رعاية األيتام في منطقة عسير  ذلك اليوم المنعقد في 

شهادة شكر وتقدير من أمير منطقة عسير لقاء المشاركة في لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بعسير  .7

 ابل المشاركة في نشاطات اللجنة.مق

هـ تحت عنوان 19/11/1429شهادة من مدير شرطة منطقة عسير لقاء التعاون مع رجال األمن المنعقد في  .8

 أمن الوطن أمانة في أعناقنا.



 

 

شهادة شكر وتقدير من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة للمشاركة في اللقاء التدريبي الخاص بإدارة  .9

 هـ.6/9/1425-4لتغيير في ظل مواجهة تغييرات وتحديات العالم المعاصر المعقود في مكة المكرمة من ا

شكر وتقدير من المجلس التنسيقي لمراقبة االنتخابات البلدية بمنطقة عسير التي جرت يوم الخميس  .10

 هـ.22/1/1426

ملة المحافظة على البيئة والمناطق السياحية شهادة شكر وتقدير من محافظ محافظة بيشة على المشاركة في ح .11

 هـ.26/1/1426المنعقدة في بيشة في 

 هـ.1423خطاب شكر من أمير منطقة عسير للمشاركة في إنجاح فعاليات جائزة إمارة منطقة عسير لعام  .12

االجتماعية  شهادة شكر وتقدير من مدير عام الشئون االجتماعية بمنطقة عسير للمشاركة في برامج الشئون .13

 هـ.17/6/1426في 

شهادة شكر وتقدير من مدير فرع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير للمشاركة في فعاليات  .14

 هـ.1419الملتقى الرابع لرؤساء الهيئات والمراكز للهيئة لعام 

البرنامج التدريبي المقام في شكر وتقدير من مدير عام مركز حقائق للتدريب للجهود المبذولة في إنجاح  .15

 هـ.29/7/1426الغرفة التجارية الصناعية بأبها يوم السبت 

شهادة شكر وتقدير من األمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود رئيس اللجنة العليا لشركة ستار لتنظيم  .16

 هـ.11/8/1428إلى  26/6هـ للفترة من 1428المهرجانات والمعارض للمساهمة في مهرجان أبها للتسوق لعام 

شهادة شكر وتقدير من مدير مدرسة الواقدي المتوسطة بأبها وذلك لحسن االستقبال للفريق الزائر من إداري  .17

 ومعلمي وطالب مدرسة الواقدي خالل زيارتهم للغرفة التجارية الصناعية بأبها.

المنظمة لحملة التوعية بنظافة البيئة شهادة شكر وتقدير من أمير منطقة عسير للمشاركة في أعمال اللجنة  .18

 هـ.1425بمنطقة عسير جمادى األولى 

شهادة شكر وتقدير من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في إنجاح  .19

 هـ.1426البرنامج التدريبي إلعداد المحكمين بمدينة أبها 

لسياحية بغرفة أبها للمشاركة المميزة في حفل الزواج الجماعي المقام في شهادة شكر وتقدير من اللجنة ا .20

 هـ.1425الغرفة لعام 

شهادة شكر وتقدير من غرفة مكة المكرمة للمشاركة في دورة أمناء الغرف التجارية في األلفية الثالثة للفترة  .21

 هـ.9/9/1428-5من 

الحملة الوطنية للتوعية األمنية والمرورية للمرحلة الثالثة شهادة شكر وتقدير من شركة عسير للمشاركة في  .22

 هـ.1423لعام 

-13شهادة شكر وتقدير من منظمة السياحة العالمية للمشاركة في ورشة العمل المقامة في مدينة جازان من  .23

 م تحت عنوان المحطات السياحية وأدائها نظرة استراتيجية في ظل المنافسة.2009يناير/  14



 

 

شكر وتقدير من مدرسة قاع الشقيق االبتدائية للمشاركة في الحفل النهائي لتكريم المتقاعدين من الطالب  .24

 هـ.1429المتميزين لعام 

شكر وتقدير من قائد القاعدة الجوية بخميس مشيط للتعاون مع مدرسة ضباط األسراب في تقديم الدورات لعام  .25

 هـ.1422

دة الجوية بخميس مشيط للتعاون مع مدرسة ضباط األسراب في تقديم الدورات لعام شكر وتقدير من قائد القاع .26

 هـ.1423

 هـ 1428شكر وتقدير من نادي الجـَّرة الرياضي بتمنية للمشاركة في إنجاح األنشطة الصيفية لعام  .27

المتقدمة التأسيسية  شهادة شكر وتقدير من قائد مدرسة اإلدارة العسكرية بخميس مشيط للمشاركة في الدورة .28

 هـ.1422للضباط من جميع القطاعات العسكرية لعام 

شكر من معهد األمير نايف للبحوث والخدمات االستشارية للمشاركة في لقاء عمداء معاهد الدراسات  .29

 هـ.19/6/1431-18واالستشارات بالجامعات السعودية في اللقاء الثالث للفترة من 

قائد قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط للمشاركة في المحاضرات أثناء تنفيذ  شهادة شكر وتقدير من .30

 هـ.1424برنامج الدورة الرابعة لمدرسة ضباط األسراب لعام 

شهادة تقدير من مدير شرطة منطقة عسير للمشاركة في برنامج تنوير للقطاعات األمنية بمنطقة عسير لعام  .31

 هـ.1431

ر من نائب أمير منطقة عسير األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لقاء المشاركة في تطوير شهادة شكر وتقدي .32

 هـ. 1425و إنجاح أعمال المرور للعام 

شهادة شكر وتقدير من نائب أمير منطقة عسير للمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج   .33

 هـ.1428عنهم وأسرهم بعسير لعام 

شهادة شكر وتقدير من مدير شعبة مكافحة المخدرات بمحافظة بيشة  المقدم عمر محمد الروقى للمشاركة في  .34

 هـ.1426الخيمة األمنية المقامة في بيشة عام 

شهادة شكر وتقدير من مدير عام مكافحة المخدرات بالمملكة اللواء عثمان المحرج للمشاركة في التوعية  .35

 مكافحتها. بأضرار المخدرات وسبل

شكر وتقدير من عميد شئون الطالب بجامعة الملك خالد د/ محمد العمرى للمشاركة في تنفيذ األنشطة في  .36

 هـ.1421الجامعة للعام الجامعي 

شهادة شكر وتقدير من رئيس اللجنة الرئيسية لجائزة أبها للتعليم العالي سمو األمير فيصل بن خالد أمير  .37

 هـ.1428والمشاركة في إنجاح فعاليات الجائزة للعام الدراسي  منطقة عسير للجهود

شكر وتقدير من رئيس لجنة األهالي بمنطقة عسير للجهود المبذولة خالل زيارة خادم الحرمين الشريفين  .38

 هـ.1427للمنطقة 



 

 

نوان التطوير شهادة شكر وتقدير من عميد الكلية التقنية بأبها للمشاركة بورقة عمل في الملتقى تحت ع .39

 هـ.23/2/1422-22اإلداري ودوره في التنمية للفترة من 

شهادة شكر وتقدير من مدير إدارة مرور عسير للمشاركة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثالث  .40

 والعشرين تحت شعار في انتباهك السالمة.

مشاركة في حلقة عمل تنمية وتطوير نظم شهادة شكر وتقدير من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير لل .41

 هـ.16/2/1422المعلومات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية بمستشفى أحد رفيدة في 

شهادة شكر من مركز الجودة واالعتماد للتدريب للمشاركة في البرنامج التدريبي عن معايير االعتماد  .42

 هـ.  27/11/1431-25لي للفترة من األكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العا

على التنظيم المعد  june-2008 -1خطاب شكر من السفير البريطاني وليام باتي بعد زيارته للمنطقة في  .43

 للزيارة .

خطاب وشهادة شكر من عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر لقاء المشاركة في اللقاء السابع عشر لعمداء  .44

-7ع والتعليم المستمر لدول الخليج العربي في جامعة الملك خالد المنعقدة خالل الفترة مراكز خدمة المجتم

9/6/1432  

فعاليات يوم البحث العلمي السنوي  فيالجامعة لقاء المشاركة  فيشهادة تقدير من  عميد عمادة البحث العلمي  .45

 هـ.4/7/1434التاسع الموافق 

ة عسير سمو األمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز  في الحفل الذي . درع مسلم من سمو نائب أمير منطق46

هـ بمناسبة اختيار ابها عاصمة 22/12/1438الصناعية بعسير يوم االربعاء الموافق  التجاريةاقامته الغرفة 

عام على تأسيس الغرفة التجارية الصناعية وتكريم المساهمين في التأسيس من  37للسياحة العربية ومرور 

 اعضاء مجلس االدارة و أمناء العموم حيث كنت معار من جامعة خالد لشغل منصب امين عام الغرفة لمدة

 سنوات 6 

 

في ظل العيش الكريم بوطن  عام 40الحمد هلل الذي من علي بهذا العلم ووفقني الساهم في تنمية بلدي على مدار 

 التوحيد .


