بسم اهلل الرمحن الرحيم

سرية ذاتية

إحسان بن صاحل سراج طيب
أمني عام هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية
باململكة العربية السعودية
من 1433/12/18هـ

السرية الذاتية
االســـــــــــــــــــــــــــم :إحسان بن صاحل سراج طيب
تاريخ امليـــــــــــــــالد  1371 :هـ
مكان امليـــــــــــــالد  :مكة املكرمة
احلالة االجتماعيـــــة  :متزوج وله من األبناء ( )4إناث و ( )3ذكور
املؤهل العلمـــــــــــــــي  :ماجستري آداب قسم اجتماع ختصص تنمية اجتماعية
من جامعة امللك عبد العزيز جبدة عام  1409هـ أثناء العمـــل.
الوظيفة السابقــــــــة  :مستشار اجتماعي بوزارة الشؤون االجتماعية ومدير
عام فرع الوزارة مبنطقة مكة املكرمة بقرار جملس الوزراء الصادر برقم
 161يف 1419/7/27هـ .
الوظيفة احلـاليــــــــة :
 - 1األمني العام هليئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية باململكة العربية السعودية.
- 2خبري اجتماعي ((مكتب إحسان طيب للدراسات واالستشارات
االجتماعية)) جدة.
- 3مستشار غري متفرغ جلمعية رعاية اإليتام مبكة املكرمة والطائف
واملدينة املنورة.
 - 4نائب رئيس جلنة املسئولية اإلجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية
مبكة املكرمة.
رقم الـهـاتـــف منزل ))026220058(( :
رقم الــــفـــــاكــــس ))026517098 - 026222246(( :
رقم الــــــــجــــــوال ))0504649020 (( :
الـعنوان البــريــدي :ص.ب  20500جدة 21455
الـــربيد اإللـكـرتوني - e-taieb@hotmail.com:

احلياة العملية
 .1تعني بالقرار رقم  204يف 1390/11/2هـ مبؤهل دبلوم خدمة اجتماعية ثانوية
من معهد اخلدمة االجتماعية الثانوي بالرياض ،على وظيفة مساعد أخصائي
توظيف مبكتب العمل جبدة للفرتة من  11/4إىل 1390/12/30هـ
 .2حمقق قضايا عمالية مبكتب العمل جبدة م 5/للفرتة من  1/1إىل
1391/6/30هـ
 .3أخصائي اجتماعي بدار الرعاية االجتماعية مبكة م 5/من  7/10إىل
1393/6/30هـ
 .4مدير مكتب مكافحة التسول مبكة م 5/من  6/30إىل 1393/12/30هـ
 .5مدير دار التوجيه االجتماعي بالطائف م 6/من 1393/12/30هـ إىل
1396/4/4هـ
 .6رئاسة معسكر دور التوجيه االجتماعي لعام (  ) 1395 ،1394على مستوى
اململكة يف أبها والطائف خالل فرتة الصيف
 .7مشرف رعاية اجتماعية باملكتب الرئيسي للشؤون االجتماعية جبدة للفرتة من
1396/4/16هـ إىل 1398/6/2هـ
 .8رئيس قسم الرعاية االجتماعية باملكتب الرئيسي جبدة من 1398/6/13هـ إىل
1402/4/18هـ
 .9أخصائي اجتماعي م 9 /يف 1402/7/9هـ وكلف بإدارة دار التوجيه االجتماعي
بالطائف حتى 1404/6/30هـ .
 .10رُقي إىل املرتبة العاشرة على وظيفة أخصائي اجتماعي باإلدارة العامة للرعاية
من  1404/6/6إىل 1408/8/15هـ ،وكلف بإدارة التفتيش ثم اإلدارة املالية
باإلضافة إىل عمله خالل الفرتة
 .11رُقي إىل وظيفة مدير إدارة شئون اجتماعية وعمل بها من 1408/8/15هـ حتى
1409/10/10هـ
 .12رُقي إىل املرتبة الثانية عشر اعتباراً من 1409/10/10هـ على وظيفة مدير
شئون اجتماعية مبوجب قرار معالي وزير العمل والشؤون االجتماعية رقم
 2732يف 1409/10/13هـ

 .13رُقي إىل املرتبة الثالثة عشر على وظيفة مدير عام اإلدارة العامة لرعاية
والتوجيه االجتماعي اعتباراً من 1412/9/17هـ بالقرار رقم  4347وتاريخ
1412/9/18هـ
 .14نُ ِقل للعمل كمدير عام للمكتب الرئيسي للشؤون االجتماعية مبنطقة مكة
املكرمة اعتبارً من 1413/8/1هـ
 .15رُقي إىل املرتبة الرابعة عشر بقرار جملس الوزراء املوقر رقم  161يف
1419/7/27هـ على وظيفة مستشار اجتماعي ،ومكلف بالقيام بعمل مدير
عام الشؤون االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة.
 .16أُحيل للتقاعد املبكر بنا ًء على طلبة اعتبارا من 1428/2/1هـ
 .17كلف بالعمل أميناً عاماً هليئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية يف 1433/12/16هـ.
مهام إضافية كلف بها أثناء اخلدمة الوظيفية
 .1مدير إدارة التفتيش مبوجب خطاب وكيل الوزارة رقم  3089يف
1407/7/10هـ وحتى 1411/7/18هـ
 .2مدير اإلدارة اهلندسية مبوجب األمر رقم  1189يف 1407/3/28هـ وذلك
اعتباراً من 1407/3/28هـ وحتى 1407/6/30هـ
 .3مدير اإلدارة املالية مبوجب رقم  1189يف 1407/3/28هـ وذلك اعتبارا من
1407/4/1هـ حتى 1411/7/18هـ
اخلربات العلمية والعملية
أ  -احللقات والندوات :
 .1احللقة الدراسية اخلاصة برعاية األحداث اجلاحنني مبدينه املنامة بالبحرين
خالل الفرتة من  17إىل  24مايو عام  1983م.
 .2احللقة الدراسية اخلاصة مبوضوع التوجيه واإلرشاد النفسي للشباب جبامعه
اإلمام حممد بن سعود خالل الفرتة من  6 / 22إىل  1405 / 7 / 4هـ.
 .3الندوة العلمية السابعة عشر عن األمن باملركز العربي للدراسات األمنية
والتدريبية خالل الفرتة من  28إىل  1410 / 7 / 30هـ.

 .4احللقة التطبيقية حول حتليل املشكالت وصن القرارات اإلدارية مبعهد االدار
العامة بالرياض خالل الفرتة من  27إىل  1410 / 5 / 29هـ.
 .5ندوة حول التجربة الفرنسية يف جمال الرقابة املالية وامليزانية مبعهد االدار
العامة بالرياض من  25إىل  1410 / 8 / 26هـ.
 .6ندوة تفاعل األجهزة واملؤسسات احلكومية م متطلبات املرحلة املالية للتنمية
باململكة العربية السعودية جبامعه امللك سعود بالرياض خالل الفرتة من  7إىل
 1411 /5 /14هـ.
 .7احللقة التطبيقية حول إدارة الوقت مبعهد االدار العامة جبد للفرتة من  8إىل
 1414 / 6/10هـ.
 .8احللقة التطبيقية حول " التخطيط االسرتاتيجي " مبعهد االدار العامة جبد
خالل الفرتة من  23إىل  1415 / 7 / 25هـ.
 .9احللقة التطبيقية " القيادة واإلبداع اإلداري " بأمارة احلدود الشمالية مبدينه
عرعر بالتعاون م معهد االدار العامة بالرياض خالل الفرتة من  7إىل / 1 / 9
1419
 .10احللقة التطبيقية حول " إدارة النزاع يف بيئة العمل " مبعهد االدار العامة جبد
خالل الفرتة من  17إىل  1419 / 8 / 19هـ.
ب – الدورات التدريبية:
 .1اإلدارة املتوسطة مبعهد االدار العامة بالرياض بتقدير ممتاز خالل الفرتة من 6
 1395 / 10 /هـ إىل  1396 / 4 / 14هـ.
 .2الدورة التدريبية اخلاصة بالتخطيط االجتماعي مبركز التدريب والبحوث
االجتماعية بالدرعية بتقدير ممتاز خالل الفرتة من  1 / 7إىل 1398 / 2 / 16
هـ.
 .3الدورة التدريبية الطويلة يف تنميه اجملتم ختصص ( شؤون اجتماعيه ) مبركز
البحوث والتدريب االجتماعية بالدرعية بتقدير ممتاز خالل الفرتة من 12 / 18
 1398 /هـ إىل  1399 / 9 / 17هـ.
 .4الدورة التدريبية القصرية اخلاصة مبديري الدور واملؤسسات االجتماعية
مبركز التدريب والبحوث االجتماعية بالدرعية ملد  15يوم

 .5الدورة التدريبية للمسؤولني عن العمل االجتماعي جبامعة الدول العربية بتونس
خالل الفرتة من  15سبتمرب إىل  7أكتوبر 1984م .
 .6االشرتاك بدورة املتطوعني رقم ( )26املنعقدة بكلية امللك عبد العزيز احلربية
بالرياض يف الفرتة من 1411/3/24هـوحتى 1411/4/24هـ مبنطقة الرياض
واليت نظمتها القوات املسلحة السعودية م القوات الربية اململكة العربية
السعودية اِبان غزو العراق لدولة الكويت .
 .7برنامج اإلدارة املتقدمة مبعهد اإلدارة مبعهد اإلدارة العامة بالرياض بتقدير جيد
جدا خالل الفرتة من  1405/12/22إىل  1406/2/22هـ
 .8برنامج مديري اإلدارات املالية – معهد اإلدارة بالرياض  -بتقدير ممتاز خالل
الفرتة من  5/7إىل 1411/6/9هـ
 .9برنامج تنمية املهارات القيادية للعاملني يف جمال العمل االجتماعي يف الدول
العربية جبامعة الدول العربية بالقاهرة خالل الفرتة من  9إىل  1418/2/21هـ
بتقدير ممتاز.
اإلنتاج العلمي واألنشطة الفكرية :
 .1املشاركة يف إعداد لوائح الدور واملؤسسات االجتماعية باململكة العربية
السعودية وإعداد أدلة العمل للعاملني بها
 .2املشاركة يف اللجنة اخلاصة املكلفة بوض اإلطار العام ملشروع إنتاج برامج
التوعية واإلرشاد االجتماعي التلفزيونية واإلذاعية لدول جملس وزراء العمل
والشؤون االجتماعية لدول اخلليج العربي خالل الفرتة من  23إىل
1404/10/24
 .3املشاركة يف دراسة اللوائح النموذجية املقرتحة ملؤسسات الرعاية االجتماعية
واليت أعدها مكتب املتابعة مبجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بالدول
العربية اخلليجية
 .4مراجعة مشروع حبث ظاهرة التسول يف اململكة العربية السعودية من إعداد
مركز التدريب والبحوث االجتماعية بالدرعية
 .5حماضرات عن التنمية والرعاية االجتماعية مبركز التدريب والبحوث
االجتماعية بالدرعية خالل األعوام ()1413 – 1404

 .6إعداد ورقة عمل بعنوان "مشاكل التخطيط على كافة مستويات التنمية
الوطنية ،اإلقليمية ،احمللية" أعدت مبركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية
لربنامج التدريب الدولي الراب والعشرون يف جمال ختطيط التنمية اإلقليمية
ناجونا باليابان خالل الفرتة من  2أبريل إىل  31مايو  1969م.
 .7اخلدمات التطوعية يف منطقة مكة املكرمة ورقة عمل يف فعاليات املؤمتر
األول للخدمات التطوعية يف اململكة العربية السعودية جبامعة أم القري مبكة
املكرمة خالل الفرتة من  1418 / 6 / 29 – 27هـ.
 .8الرعاية االجتماعية للمسنني من واق اخلدمات احلكومية واألهلية باململكة
العربية السعودية حبث مقدم للندوة الفقهية الطبية الثانية عشر عن حقوق
املسنني من منظور إسالمي يف دولة الكويت يف الفرتة من 9 :إىل  / 12رجب /
 1420هـ املوافق 18 :إىل  21أكتوبر 1999 /م.
 .9رئيس فريق عمل ومشارك يف البحث االستطالعي للتجمعات السكانية األمس
حاجة خلدمات اإلسكان التنموي يف مناطق :مكة املكرمة – املدينة املنورة
– تبوك.
 .10املشرف العام على املسح الشامل ملساكن العشش والصفيح واملنازل املتهالكة
مبنطقة مكة املكرمة للفرتة من 1425/10/9هـ إىل 1426/3/1هـ
املشاركة يف امللتقيات وورش العمل:
 .1املشاركة يف أعمال امللتقى األول للجان الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم
وأسرهم يف الفرتة من  20 - 18شعبان 1424هـ بالرياض برعاية صاحب
السمو امللكي األمري /نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية.
 .2املشاركة ورئاسة أعمال ورشة عمل آلية التعامل م احلاالت اليت تتعرض
للعنف األسري مبقر اإلدارة العامة للشئون االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة
خالل الفرتة من  24 - 23شعبان1426هـ مبدينة جدة.
 .3املشاركة م قسم اخلدمة االجتماعية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة يف
فعاليات اللقاء التنسيقي األول للتدريب األكادميي 1427/1426هـ املنعقد
بقسم اخلدمة االجتماعية بكلية العلوم االجتماعية  -جامعة أم القرى  -يوم
األربعاء 1426/10/28هـ.

 .4املشاركة يف ورشة عمل مبستشفى امللك فهد للقوات املسلحة جبدة بعنوان
((ورشة عمل عن اضطهاد األطفال)) الثالثاء 28فرباير2006م املوافق 29حمرم
1427هـ.
 .5املشاركة يف أعمال املتقى األول للتخطيط اإلسرتاتيجي هليئة اإلغاثة اإلسالمية
العاملية باململكة العربية السعودية يف الفرتة من 1427/2/28هـ إىل
1427/3/1هـ املوافق 2006/3/28م إىل 2006/6/30م.
 .6املشاركة يف فعاليات اليوم العاملي للخدمة االجتماعية 2006مبستشفى امللك
فهد جبدة حتت شعار( احلياة تبدأ من هنا)
 .7املشاركة يف أعمال ((معرض ومؤمتر دبي الدولي لإلغاثة والتطوير)) يف الفرتة
من 10إىل  12ابريل حتت رعاية الشيخ/حممد بن راشد بن مكتوم -اإلمارات
العربية املتحدة –دبي.
 .8املشاركة يف أعمال ورشة عمل(( اإليذاء والعنف واليت أقامتها قسم اخلدمة
االجتماعية الطبية مبدينة امللك عبد العزيز الطبية للحرس الوطين جبدة يوم
6سبتمرب 2006م.
 .9املشاركة يف أعمال امللتقى الثاني للتخطيط اإلسرتاتيجي هليئة اإلغاثة
اإلسالمية العاملية باململكة العربية السعودية وذلك خالل الفرتة من - 3
51427/5/5هـ املوافق 2006/5/30م 2006/6/1 -م.
 .10املشاركة يف ورشة عمل خاصة بقضايا الطفل السعودي على هامش أعمال
املؤمتر العاملي لصحة الطفل واملؤمتر العاملي األول لطب الغدد الصماء
والسكري يوم األحد 1427/10/28هـ املوافق 2006/11/19م برعاية مجعية
طب األطفال السعودية مبدينة جدة.
 .11املشاركة يف ورشة العمل األوىل اخلاصة بوض إسرتاتيجية للحد من ظاهرة
الطالق مبنطقة مكة املكرمة واملنعقدة بفندق هيلتون جدة بتاريخ
1427/10/16هـ املوافق 2006/11/21م.
 .12املشاركة يف ورشة العمل الثانية اخلاصة بوض إسرتاتيجية للحد من ظاهرة
الطالق مبنطقة مكة املكرمة واملنعقدة بفندق هيلتون جدة بتاريخ
1427/10/30هـ املوافق 2006/12/7م حتت إشراف جملس منطقة مكة
املكرمة.

 .13املشاركة يف ورش العمل اخلاصة بوض اخلطة التنفيذية للحد من ظاهرة
الطالق مبنطقة مكة املكرمة واملنعقدة بفندق هيلتون جدة األوىل اخلميس
1428/5/6هـ املوافق 2007/6/21م والثانية األربعاء 1428/5/19هـ املوافق
2007/7/4م بإشراف جملس منطقة مكة املكرمة
االجتماعية

 -حمور اخلدمات االجتماعية

 -جلنة التنمية

 -برنامج مكافحة ظاهرة

الطالق.
 .14املشاركة يف ورشة عمل ملناقشة إسرتاتيجيات يف إنشاء معهد تنموي لدعم
املؤسسات اخلريية – معهد للتنمية االجتماعية  -وكيفية تنفيذ املشروع
بأفضل صورة يوم األحد 2006/9/9م بفندق هيلتون جدة تنفيذ شركة
األكسري لالستشارات اإلدارية لصاحل جمموعة شركة اململكة القابضة .
 .15املشاركة يف فعاليات ورش العمل اخلاصة بوض ومناقشة مشروع إسرتاتيجية
لتطوير منطقة مكة املكرمة بقاعة ليليت جبدة يف الفرتة من 13 - 11ذى
القعدة 1428هـ املوافق  23 - 21نوفمرب 2007م تنفيذ جمموعة األغر وأمارة
منطقة مكة املكرمة برعاية صاحب السمو امللكي األمري /خالد الفيصل
أمري منطقة مكة املكرمة .
 .16املشارك ة يف حضور ورشة العمل الرتكيزية ملشروع وض وتطوير إسرتاتيجية
شاملة لتطوير منطقة مكة املكرمة تنفيذ جمموعة األغر وأمارة منطقة مكة
املكرمة و برعاية صاحب السمو امللكي األمري /خالد الفيصل أمري منطقة
مكة املكرمة واملقامة مبدارس دار الفكر جبدة خالل يوم اخلميس
1428/11/26هـ املوافق 2007/11/6م.
 .17املشاركة يف ورشة العمل التحضريية م شركة أفاق اجلودة ملشروع التطوير
اإلداري واملالي جلمعية رعاية األيتام مبكة املكرمة واملدينة املنورة والطائف
لوض إسرتاتيجية شاملة ملدة مخسة أعوام خالل الفرتة من /12/24- 22
1428هـ املوافق من 2007/1/3- 1م .
 .18املشاركة يف ورشة العمل اخلاصة (( مشروع القرية االجتماعية مبنطقة
القصيم )) يوم االثنني 23ربي األول 1429هـ املوافق 2008/3/31م بدعوة من
الغرفة التجارية الصناعية للقصيم .

 .19املشاركة يف ندوة املؤسسات اخلريية حنو التخصص والتكامل واليت نظمتها
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي مبنطقة مكة املكرمة يف الفرتة من 13- 12
مجاد األول 1429هـ املوافق 18- 17مايو 2008م بورقة عمل بعنوان (( دور
مؤسسات القطاع اخلاص والعام يف ختصيص وتكامل املؤسسات اخلريية )) .
 .20املشاركة يف ملتقى االقتصاد املعريف املقام على هامش االجتماع السنوي
الثالث والثالثني جمللس احملافظني جملموعة مبجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
– جدة .
 .21املشاركة يف منتدى جدة االستشاري لألعمال من 29مجاد األوىل إىل 1مجاد
األخر 1429هـ املوافق من 5- 3يونيو 2008م بالغرفة التجارية الصناعية جبدة .
 .22املشاركة يف ندوة " مواقف وذكريات يف حياة امللك الشهيد  /فيصل بن عبد
العزيز رمحة اهلل واليت أقيمت يف مركز جدة للمنتديات والفعاليات خالل
الفرتة من 27ذي القعدة 1429هـ املوافق  25نوفمرب 2008م .
 .23املشاركة يف دراسة عمل اسرتاتيجيه لألسر املنتجة خالل الفرتة من  17شوال
1430هـ املوافق  16أكتوبر 2009م بالغرفة التجارية الصناعية جبد .
املشاركة يف املؤمترات العربية والدولية:
 .1املشاركة يف أعمال جلان الدورة الرابعة ملؤمتر وزراء العمل والشؤون االجتماعية
بالدول العربية واخلليجية بالرياض خالل الفرتة من  14إىل  1402/3/16هـ
 .2عضو وفد اململكة العربية السعودية ملؤمتر خرباء العمل والشؤون االجتماعية
بالدول العربية اخلليجية بقطر خالل الفرتة من  13إىل  1406/2/15هـ
 .3ممثل اململكة العربية السعودية يف االجتماع الثاني للجنة اخلليجية املشرتكة
لإلعداد والتنسيق لالحتفال باألسبوع العربي اخلليجي الثاني بالبحرين خالل الفرتة
من  21إىل  1407/3/22هـ
 .4عضو وفد اململكة الجتماعات الدورة التاسعة والعاشرة جمللس وزراء العمل
والشؤون االجتماعية العرب املنعقدة يف تونس من  7إىل 1401/5/9هـ

 .5عضو وفد اململكة العربية السعودية املشارك يف اجتماعات الدورة اخلامسة عشر
جمللس وزراء العمل والشؤون االجتماعية العرب بالقاهرة للفرتة من  19إىل
 1416/7/21هـ
 .6عضو وفد اململكة العربية السعودية املشارك يف املؤمتر العاملي ضد االستغالل
التجاري للجنس عن األطفال بأستوكهومل خالل الفرتة من  13إىل 1417/4/17
 .7املشاركة يف فعاليات املؤمتر األول للخدمة التطوعية يف اململكة العربية السعودية
خالل الفرتة من  27إىل  1418/6/29هـ
 .8املشاركة يف فعاليات الندوة العاملية حول حقوق املسنني من منظور إسالمي اليت
نظمتها املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت خالل الفرتة من  9إىل
 1420/7/12هـ
 .9عضو وفد اململكة العربية السعودية املشارك يف اجتماعات الدورة التاسعة عشر
جمللس وزراء العمل والشؤون االجتماعية العرب املنعقد يف القاهرة خالل الفرتةمن
12إىل  1420/8/15هـ .
 .10عضو وفد اململكة العربية السعودية لزيارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية خالل
الفرتة من 1421/11/28 – 25هـ .
 .11عضو وفد اململكة العربية السعودية الجتماعات اللجنة التحضريية العاملية الثانية
لإلعداد ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامه ( مقر األمم املتحدة ) الرئيسي يف
نيويورك للفرتة من 1422/11/25 – 14هـ املوافق  2002/1/28م حتى
2003/2/8م .
 .12عضو وفد اململكة العربية السعودية الجتماعات اللجنة التحضريية العاملية الثالثة
لإلعداد ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامه ( مقر األمم املتحدة ) يف نيويورك
للفرتة من  22 – 11حمرم 1423هـ  25مارس لغاية  5أبريل  2002م
 .13عضو وفد اململكة العربية السعودية الجتماعات اللجنة التحضريية العاملية الرابعة
لإلعداد ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامه يف بالي بإندونيسيا خالل الفرتة من
1423/3/27 – 15هـ املوافق  27مايو –  7يوليو  2003م .
 .14عضو وفد اململكة العربية السعودية يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامه
والذي عقد برعاية األمم املتحدة يف جوهانسربج جبنوب أفريقيا خالل الفرتة من 17
– 1423/6/26هـ.

 .15عضو وفد اململكة العربية السعودية املشارك يف االجتماع الدولي املعين مبناقشة
خطة عمل ملدة عشر سنوات ألمناط االستهالك واإلنتاج املستدام والذي ينظمه
برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مراكش باململكة املغربية خالل الفرتة من– 16 :
 / 19ربي األخر  1424 /هـ املوافق من / 19 – 16 :يونيه 2002 /م
 .16عضو وفد اململكة العربية السعودية يف األجتماع الدولي حول ( بناء القدرات
لوض سياسة متكاملة وتنفيذ التنمية املستدامة ) و الذي عقد جبزيرة جيجو يف
كوريا اجلنوبية يف الفرتة من / 7 – 6 :صفر  1425 /هـ املوافق/ 28 – 27 :
مارس  2004 /م ضمن برنامج األمم املتحدة للبيئة.
 .17املشاركة بورقيت عمل األوىل بعنوان (( الطالق واملطلقة واجملتم واإلنرتنت ))
والورقة الثانية بعنوان (( العنف األسري يف اجملتمعات العربية )) قدمت إىل ((
امل ؤمتر األول لألسرة العربية من منظور معاصر )) الذي عقد خالل املدة من - 5
2008/5/8م بدعوى شخصية من صاحبة السمو الشيخة فرحية اجلابر الصباحي
رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم املثالية لألسرة املثالية .
 .18مشكلة محى الوادي املتصدع يف اململكة العربية السعودية ومنوذج الدوار بعض
اجلهات احلكومية واخلاصة يف التصدي هلا خالل الفرتة من  1421/6/18هـ
وحتى 1423/10/27هـ ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العربي الراب عشر عن " إعانة
األسر العربية يف الظروف الصعبة بسبب الكوارث الطبيعية والغري طبيعية والذي
تنظمه اجلمعية العربية للتنمية البشرية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية خالل
الفرتة من  18- 15مايو 2009م املوافق  23- 20مجاد األول 1430هـ  .شرم
الشيخ مجهورية مصر العربية .
 .19املشاركة بورقة عمل بعنوان "متكني املرأة يف اململكة العربية السعودية يف أعمال
ملتقى منتدى املرأة العربية العاملة بالدول العربية بالتعاون م رابطة املرأة العاملة
باخلرطوم – السودان حتت عنوان " حنو خطى راسخة لتمكني املرأة العربية
العاملة برعاية معالي األستاذ مصطفى عثمان – مستشار رئيس اجلمهورية
السودانية خالل الفرتة من  23- 20فرباير 2010م املوافق من  9- 6ربي األول
1431هـ.
 .20املشا ركة بورقة عمل مقدمة للمؤمتر العربي التاس عشر ملنتدى املرأة العاملة
بشرم الشيخ جبهورية مصر العربية خالل الفرتة من 13- 11ديسمرب 2010م

املوافق  7- 4حمرم 1432هـ وعنوانها (( نشأة ومفهوم املسئولية االجتماعية يف
القطاعني العام واخلاص باململكة العربية السعودية)).
 .21املشاركة فى مؤمتر اليتامى العربي جبمهورية السودان بورقة عمل بعنوان ( رعاية
األيتام فى اململكة العربية السعودية بني املاضي واحلاضر ) فى شهر فرباير
2012م.
 .22املشــاركة بورقـــة عمــل مقدمـــة لربنـــامج كرســي الـــرب بعنــوان ( دور املـــواطن فـــى
املشاركة بأعمال الرب ) املقام جبامعـة أم القـرى برعايـة الـدكتور  /بكـرى بـن معتـوق
عســـاس مـــدير جامعـــة أم القـــرى خـــالل الفـــرتة مـــن  1433/4/19- 18املوافـــق - 11
2012/3/12م
 .23املشاركة بورقة عمل مقدمة للملتقى واملعرض الوطنى لألسر املنتجة بعنوان
( واق األسر املنتجة فى اململكة العربية السعودية ) واملقام حتت رعاية صـاحب السـمو
امللكى األمري  /خالد الفيصل بن عبـدالعزيز آل سـعود فـى الفـرتة مـن 16- 14مجـادى
اآلخرة  1433املوافق  7- 5مايو 2012م .
 .24املشاركة بورقة عمل مقدمة مللتقى ( ظاهرة الطالق وأثرها فى اجملتم ) بعنـوان (
األسرة وتأثريات العوملة ) واملقام حتت شعار – اإلسـتقرار النفسـي مطلـب مشـروع لكـل
أســـرة  -واملنعقـــد بالغرفـــة التجاريـــة الصـــناعية جبـــدة خـــالل الفـــرتة مـــن 12- 11
. 1433/5/
 .25املشــاركة بورقـــة عمــل مقدمـــة لربنــامج ( إدارة األزمـــات والكــوارث ) للدارســـني
واملتــدربني بــوزارة اخلارجيــة بعنــوان ( دور العمــل التطــوعى فــى إدارة األزمــات ) بتــاريخ
 1433/7/1املوافـــق 2012/5/22م وذلـــك ضـــمن الربنـــامج املعـــد مـــن مركـــز الشـــرق
األوســــط للدراســــات اإلســــرتاتيجية والقانونيــــة خــــالل الفــــرتة مــــن  1433/6/28إىل
 1433/7/2املوافق 2012/5/23 – 19م .
 .26املشــاركة بورقــة عمــل مقدمــة مللتقــى ( عمــدة احلــى مــن منظورعصــرى ) بعنــوان
(مقومات جناح عمدة احلى ) واملنعقد بالغرفة التجارية الصـناعية جبـدة برعايـة صـاحب
الســمو امللكــى األمــري  /خالــد الفيصــل بــن عبــدالعزيز آل ســعود أمــري منطقــة مكــة
املكرمة فى الفرتة من  1433/7/23- 19املوافق 2012/6/13- 9م .

 . 27املؤمتر التشاوري الذي دعت إليه منظمة التعا ون اإلسالمي باستضافة مـن مجعيـة
قطر اخلريية للتنسيق واملساهمة واملشاركة يف تقديم املساعدات اإلغاثية للروهاجنيني
يف مينمار.
 . 28أعمال الدورة التاسعة والثالثني جمللس وزراء اخلارجية األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي املنعقدة جبيبوتي يف الفرتة من  3- 1حمرم 1434هـ املوافق  17- 15نوفمرب
2012م.
 . 29امللتقى التشاوري اإلنساني من أجل سـوريا واملنعقـد بالعاصـمة الرتكيـة اسـتانبول
بتاريخ  2012/11/24م حتت مظلة منظمة التعاون اإلسالمي لعرض ما قدمته اهليئة من
مساعدات للنازحني السوريني يف كل من األردن ولبنان واالستماع إىل جتارب اآلخرين
يف هذا الشأن ،والتعرف على االحتياجات املطلوبة واملسـاهمة فيهـا وفـق اإلمكانيـات
املتاحة.
 . 30تدشني مركز اسـتقبال الالجـئني السـوريني يف بلـدة املـرج بلبنـان ،برعايـة معـالي
ســفري خــادم احلــرمني الشــريفني يف لبنــان حبضــور وزيــر الشــؤون االجتماعيــة اللبنــاني
األستاذ وائل الفاع ور ووزير الرتبية والتعليم األستاذ حسان دياب وأمني عام اهليئة العليا
لإلغاثــة بلبنــان العميــد ابــراهيم بشــري ،وتوقيـ اتفاقيــة كفالــة جمموعــة مــن الطــالب
الالجئني السوريني م مجعية الرتبية اإلسالمية املشرفة على مدارس اإلميان ،والوقوف
على مراكز اإليواء اليت أقامتها اهل يئة لالجئني السـوريني يف عرسـال بلبنـان والتعـرف
على احتياجاتهم الصحية واملبادرة بعالج إحـدى احلـاالت احلرجـة مـنهم وقـد تكفلـت
اهليئة بتكلفة توفري أطـراف صـناعية متحركـة حلـالتني مـنهم ،وكـذا التعـرف علـى
مشروع الطب النفسي لالجئني السوريني يف مستشفى الشـفاء بطـرابلس ،وهلل احلمـد
القـــت هـــذ األعمـــال ترحيبـ ـاً واســـعاً يف األوســـاط اللبنانيـــة ،ودعـــوة وزيـــر الشـــؤون
االجتماعيــة اللبنــاني لــي للقائــه مبكتبــه يف بــريوت وأبــدى مســاندته ودعمــه للهيئــة
وتزويــدها مبخيمــات إليــواء الالجــئني الســوريني ووقوفــه جبانبهــا يف عملــها اإلنســاني
لتحقيق الشراكة معها يف القيام بو اجبها جتا الالجئني السوريني.
 .40حضور املؤمتر العاملي عـن الفتــوى الـذي عُقـد يف إندونيسـيا والـذي أقامـه اجملمـ
الفقهي التاب لرابطة العامل اإلسـالمي بالتعاون م وزارة الشؤون الدينيـة اإلندونيسـية
يف الفرتة من 1434/1/12- 10هـ املوافقة 2012/12/26- 24م ،ومت خالله االلتقاء

بعدد من املسؤولني اإلندونيسيني لتعزيز آفاق التعاون معهـم فيمـا مـدم أنشـطة اهليئـة
وأعماهلا.
 . 41اجتماع اللجنة املكلفة من جلنة التعليم والدعوة باجمللس اإلسالمي العاملي للدعوة
واإلغاثة لتوحيد مناهج اللغة العربية للناطقني بغريها واملنعقد يف جامعة أفريقيا العاملية
باخلرطوم يف 1434/3/1هـ.
 .42مؤمتر املنظمات اخلريية املاحنة لسوريا املنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من - 17
 18حمرم 1434هـ املوافق  30- 29يناير  2013م لعرض ما قدمته اهليئة من مساعدات
للنازحني السوريني يف كل من األردن ولبنان والتنسيق م املنظمات اخلريية اإلسالمية
والدولية يف هذا الشأن.
 . 43املشــاركة يف أعمــال الــدورة الثانيــة عشــرة ملــؤمتر القمــة اإلســالمية مبصــر خــالل
الفرتة من  26- 25حمرم 1434هـ املوافق 2013/4/7- 6م.
 . 44املشاركة يف معرض ومؤمتر دبي الدولي لإلغاثة والتطوير (ديهاد) يف دبـي خـالل
الفرتة من 1434/5/15- 13هـ املوافق 2013/3/27- 25م.
 . 45حضور اجتمـاع هيئـة الرئاسـة الثـاني والسـتني للمجلـس اإلسـالمي العـاملي للـدعوة
واإلغاثة بالقاهرة وكذا حضور االجتماع الثالث للجنة التعليم والدعوة خالل الفرتة من
1434/5/23- 21هـ املوافق 2013/4/4- 2م.
 . 46املــؤمتر الــدولي األول ملؤسســات العمــل اخلــريي واإلغــاثي بعنــوان (نتضــامن لتحيــا
سوريا) خالل الفرتة  2- 1مايو 2013م يف ليبيا.
 . 47املؤمتر السنوي الراب عن (الشراكة الفعالة وإدارة املعلومات من أجل عمل إنساني
أفضل) الذي نظمه مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية – أوشا ،بالتعـاون
م "مجعيـة العـون امل باشـر" بدولـة الكويـت الشـقيقة خـالل الفـرتة  19 - 17سـبتمرب
2013م.
 . 49مؤمتر (الورشة الوزارية للمهاجرين يف الشتات) الـذي شـاركت فيـه خـالل الفـرتة
من 1434/8/10- 9هـ يف جنيف بسويسرا.
. 50املشــاركة وحضــور حفــل الــزواج اجلمــاعي الــذي أقامتــه مؤسســة اليتــيم التنمويــة
بصنعاء باجلمهورية اليمنيـة واالجتمـاع مـ سـعادة مستشـار رئـيس اجلمهوريـة اليمنيـة
وســـعادة وزيـــر التخطـــيط والتعـــاون الـــدولي الـــيمين وذلـــك خـــالل الفـــرتة مـــن - 23
1434/12/28هـ املوافق  26 :أكتوبر وحتى  3نوفمرب 2013م .

 . 51االجتماع م فخامة رئيس وزراء باكسـتان ومعـالي وزيـر الشـؤون الدينيـة ومعـالي
الوزير الفيدرالي للتطوير والتخطيط الباكستاني  ،وتدشني محلة إغاثـة للمتضـررين
يف باكســتان وذلــك خــالل الفــرتة مــن 1435/1/22هـــ وحتــى 1435/2/2هـــ املوافــق
 11/25وحتى 2013/12/5م .
 .52املشاركة وحضور املؤمتر اخلامس ملنظمات اجملتم املـدني يف العـامل اإلسـالمي
للدول األعض اء مبنظمة التعاون اإلسالمي والذي عُقد يف مدينة اسطنبول بدولة تركيا
خالل الفرتة من 12- 11صفر 1435هـ املوافق 15- 14دميسرب 2013م
 . 53املشــاركة يف ورشــة العمــل الــيت أقامتهــا رابطــة العــامل اإلســالمي إلنشــاء مركــز
ا لبحوث والدراسات االسرتاتيجية وذلك خالل الفرتة من 29- 27صفر 1435هـ املوافق
من 30ديسمرب2013م 1-يناير 2014م ،يف حمافظة جدة باململكة العربية السعودية.
 . 54املشـاركة يف املــؤمتر الثــاني للمنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة املاحنــة لســوريا
والذي استضافته دولة الكويت خالل الفرتة مـن 14- 13ربيـ األول 1435هــ املوافـق
15- 14يناير 2014م .
 .55املشاركة وحضور االجتماع الذي عُقد حتت رعاية صاحب السمو امللكـي األمـري
احلســن بــن طــالل يف عمــان يــومي20- 19ربي ـ األول 1435هـــ املوافــق21- 20ينــاير
 2014م ملناقشة وتقييم العمل اإلنساني يف املنطقة العربية والذي نظمه املنتدى اإلنساني
بالشــراكة مــ مكتــب األمــم املتحــد ة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ومنظمــة التعــاون
اإلسالمي واهليئة اخلريية األردنية اهلامشية لإلغاثة والتنمية،
العضويات يف اهليئات واملؤسسات الرمسية :
 . 1عضو جملس منطقة مكة املكرمة ممثالً لوزارة الشؤون االجتماعية من بداية
تأسيس اجمللس يف  1414 / 4 / 3هـ حتى 1428/1/30هـ.
 . 2عضو اللجنة التعليمية والثقافية مبجلس منطقة مكة املكرمة إعتباراً من
1414 / 8 / 27هـ حتى 1428/1/30هـ.
 . 3عضو ونائب رئيس اللجنة االجتماعية مبجلس منطقة مكة املكرمة إعتباراً
من1414/8 / 27هـ حتى تارمة.
 .4عضو ونائب رئيس اللجنة الصحية مبجلس منطقة مكة املكرمة إعتباراً من
1414 /8 / 27هـ حتى 1428/1/30هـ

 .5عضو جلنة تنسيق خدمات املعاقني مبنطقة مكة املكرمة اعتباراً من / 8/ 21
 1417هـ حتى تارمه.
 .6عضو جلنة رعاية السلوك مبنطقة مكة املكرمة اعتباراً من 1422 /11/ 27هـ
حتى 1428/1/30هـ.
 .7عضو جملس حمافظة جدة من 1423 / 2 / 17 :هـ حتى 1428/1/30هـ.
 .8رئيس اللجنة االجتماعية مبجلس حمافظة جدة اعتباراً من  1423 / 2/ 17هـ
حتى1428/1/30هـ.
 .9نائب رئيس اللجنة الصحية مبجلس حمافظة جدة إعتباراً من 1423 / 2/ 17
هـ حتى 1428/1/30هـ.
 .10عضو جلنة دراسة وتطوير الوض الرياضي والشبابي يف اململكة العربية
السعودية إعتباراً من 1423 / 5 / 10 :هـ حتى 1428/1/30هـ.
 . 11رئيس اللجنة االستشارية للرعاية االجتماعية بهيئة اإلغاثة االسالمية العاملية
باململكة العربية السعودية اعتباراً من 1425 / 1 / 11 :هـ حتى تارمه.
 .12عضو فخري جبمعية الرب جبدة حتى تارمة.
 .13نائب الرئيس الفخري جلمعية الرب مبحافظة رابغ حتى تارمه .
 . 14عضو جلنة حتسني املستوي املعيشي للمواطن بإمارة منطقة مكة املكرمة
اعتباراً من عام  1425هـ حتى 1428/1/30هـ
 .15عضو جملس إدارة نادي الوحدة الرياضي مبكة املكرمة حتى 1430هـ
وعضو شرف نادي الوحدة حتى حمرم 1431هـ
 .16رئيس جلنة احلماية االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة منذ بداية
تأسيسها حتى 1428/1/30هـ .
 .18عضو جملس منطقة مكة املكرمة ممثال عن األهالي اعتبارً من 1430/4/2
هـ حتى تارمه.
 .19عضو اللجنة اإلجتماعية املنبثقة عن جملس منطقة مكة املكرمة اعتبارً من
1430/4/2هـ وحتى تارمه.
 .20عضو مجعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات اإلجتماعية.
 .21عضو اجلمعية العمومية هليئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية اعتباراً من
1431/4/16هـ املوافق 2010/4/1م .

 .22عضو ونائب رئيس جلنة املسئولية االجتماعية املنبثقة من الغرفة التجارية
الصناعية مبكة املكرمة من 1431/4/1هـ
 .23عضو اهليئة االستشارية للجنة إصالح ذات البني النسائية املنبثقة من الغرفة
التجارية الصناعية مبكة املكرمة اعتبارا من 1431/2/23هـ املوافق
2010/2/7م.
 .24نائب رئيس اجلمعية العربية للتنمية البشرية واإلدارية واإلقتصادية واإلجتماعية
جبمهورية مصر العربية –اإلسكندرية.
 .25عضو اجلمعية السعودية لعلم اإلجتماع واخلدمة اإلجتماعية –الرياض -
اململكة العربية السعودية.
 .26عضو جلنة إدارة األزمات جبمعية حتفيظ القرآن الكريم مبحافظة جدة إعتباراً
من 1432/2/16هـ.
 .27رئيس جلنة اإلغاثة العامة باجمللس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة
بالقاهرة  -من 1433/12/16هـ وحتى اآلن.

واحلمد هلل رب العاملني،،

