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الخبرات الوظيفية
الوظيفة الحالية
 -وزارة اإلعالم -

 المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية.
مناص وظيفية سابقة

مشرف عام على المكتبات العامة في المملكة منذُ عام 4144هـ4142/هـ.
مدير عام اإلدارة العامة لألندية األدبية منذُ عام 4144هـ4141/هـ.
مدير فرع الشؤون الثقافية بمنطقة مكة المكرمة المكلف منذُ عام 4141هـ 4142 /هـ.
مةةدير إدارة الةةدراسةةةةةةةةات والبرامج اإلعالميةةة بوكةةالةةة الوزارة لععالم الخةةارجي من ةذُ عةةام
4142هـ 4142 /هـ.
المدير التنفيذي لغرفة العمليات اإلعالمية (إلعادة األمل) منذُ عام 4142هـ 4141 /هـ.
مدير عام لمعرضي الكتاب الدوليين بالرياض وجدة لعام 4111هـ.
مدير معرض الكتاب بالمدينة المنورة لعام 4141هـ.
مدير معرض الكتاب االلكتروني وجناح الوزارة بسوق عكاظ منذُ عام 4144هـ 4141 /هـ.
مساعد مدير عام األندية األدبية لعام 4144هـ.
مساعد مدير معرض الرياض الدولي للكتاب منذُ عام 4144هـ 4141 /هـ.


الدورات والشهادات الوظيفية


 معهد األمير سعود الفيصل[ دورة العالقات الدولية عام 4141هـ ] [ دورة 
الشئون اإلعالمية عام 4141هـ ] [ دورة الدراسات
السعودية عام 4141هـ ] [ برنامج المفاهيم الدولية 
المتخصصة عام 4141هـ ] [ برنامج الرصد 
والمتابعة اإلعالمية عام 4141هـ ] [ برنامج العالقات 
العامة واإلعالم في العمل الدبلوماسي عام 4141هـ ]

[ برنامج التحليل اإلعالمي في العمل الدبلوماسي عام
4141هـ ] [ برنامج التحليل السياسي عام 4141هـ ] 

[ برنامج إعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية ].
 معهد اإلدارة العامةمجاالت الخبرة الوظيفية
]
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[ برنامج الرقابة
 رئيس وفد المملكة المشارك لوزراء الثقافة لحضور أعمال المؤتمر اإلسالمي الحادي عشر[ دراسات تحليل المحتوى عام 4141هـ ] [ مهارات لوزراء الثقافة وحفل ختام تظاهرة تونس عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 4141م في تونس.
التعامل مع المرؤوسين عام 4141هـ ] [ االتصال  -ممثال لوزارة الثقافة في االجتماع التحضيري والتحضير لالجتماعات للمنظمة اإلسالمية للتربية
اإلنساني الفعال في بيئة العمل عام 4141هـ ] والعلوم والثقافة (إيسسكو) المقام في تونس لعام 4141م
[ االتصال الفعال في العالقات العامة عام 4141هـ ]  -رئيس اللجان التنظيمية لفعاليات االحتفاء باليوم الوطني واأليام العالمية (المسرح ،والتراث،
[ التحقيق اإلداري عام 4141هـ ] [ المشاركة في واللغة العربية ،والطفل ،والملكية الفكرية ،محو األمية ،والكتاب ،والشعر) بوزارة الثقافة واإلعالم
اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان قيادة التحول عام منذُ عام 4144هـ 4142-هـ.
4142م ] [ القيادة اإلدارية عام 4144هـ ] [ مهارات  -رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى المثقفين السعوديين لعام 4144هـ.
بناء فريق العمل ] [ مهارات التعامل مع المرؤوسين]  -رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة الذي عقد في المدينة المنورة
[ التنسيق اإلداري ] [ الذكاء العاطفي ]
لعام 4141هـ.
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 المركز العربي للتدددددريدددد رئيس لجنة تأسيس إدارة التراث غير المادي وإدارة المراكز الثقافية وإدارة النشر والترجمةبدمشق.
وإدارة الجمعيات الثقافية بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية.
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 رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر وزراء الثقافة العرب ودول أمريكا الجنوبية لعام 4141هـي
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 رئيس الوفد السعودي لمؤتمر وزراء اإلعالم الحادي عشر للدول اإلسالمية -جدة 4141مالرياض.
 رئيس قسم المستشارين بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية في تنظيم الفعاليات الثقافية ،الئحةةةام
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األندية األدبية ،ولوائح الجمعيات الثقافية والفنية.
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 رئيس تحرير بإذاعة الرياض إعداد وإخراج العديد من البرامج اإلذاعية ومنها :أماكن تراها مركز اركوم للتدري .بأذنيك ،معالم سياحية ،لفت انتباهي ،أصدقاء اإلذاعة ،نسيم الصباح ،في ظالل النخيل ،موضوع
اإلنترنت
على
اإلعالمية
الوزارة
دورة إدارة مواقع
في ساعة الحقيبة اإلخبارية.
عام 4141هـ.
 مدير تحرير ومدير إقليمي لصحيفة المدينة المنورة بالرياض من 4144هـ4141 /هـ ،محرردورة استقبال وتحرير األخبار بالحاسب اآللي عام في صحيفتي عكاظ والندوة ،عمل سكرتير تحرير مجلة األمن بوزارة الداخلية ،أجرى العديد من
4144هـ.
اللقاءات الصحفية ،محرر للنشرات اإلخبارية والبرامج السياسية بإذاعة الرياض أشرف على
.
نيوهورايزن
 معهدالعديد من البرامج والورش اإلعالمية المنوعة والثقافية والسياسية.
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي.
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق االنسان عضو اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع األديانوالثقافات ،عضو اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ،عضو المجلس االستشاري للتنمية الثقافية
بجنيف.
الدورة التدريبية الثانية حول اآلليات الدولية لحقوق في العالم اإلسالمي والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم الثقافية (إيسيسكو) ،عضو الوفد السعودي
االنسان للموظفين السعوديين التي نظمها قسم الشرق لمؤتمرات وزراء الثقافة واإلعالم في دول الخليج العربية والدول اإلسالمية واجتماعات وزراء
الثقافة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية واالجتماع المشترك بين وزراء الثقافة والسياحة،
األوسط وشمال أفريقيا عام 4142م.
عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية جامعة الدول العربية ،عضو هيئة الصحفيين السعوديين ،عضو
جمعية اإلعالم واالتصال ،عضو لجنة االنتخابات في األندية األدبية ،عضو لجنة مدراء معارض
الكتاب الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،عضو لجنة مدراء معارض الكتاب باتحاد
الناشرين العرب.

