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وتنظٌموتوثٌق نقل   

التمٌمً الناصر  العبدالرحمن الٌحٌى العٌونًعبدالعزٌز   

 0507988088  

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 الرٌاض

 هـ1443



 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 

قبٌلة بنً تمٌم فً جمٌع عصورها        

مجموعة كبٌرة من األئّمة   ٌنشأ منها

والصالحٌن  فً كل المجاالت والعلماء 

ٌََّزت بالِحلم  والحكمة  والشجاعة  وإظهار َتم

 .  كل ما لدٌها من علم وفكر  وتمٌز 

شخصٌة تمٌزت هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  
ً فوتمٌزت  لألبداع اوحبه امٌلهو بالذكاء

بتنظٌم العمل وصاد وإدارة الثروات تقاال
 اوحنكته اوفكره ابعلمه  وتمٌزت الترفٌهً
فً تنظٌم االجتماعات الدبلوماسٌة  اوجهده

وحسن الخلق والتفانً فً واالجتماعٌة  
  أعمال الخٌر . 

 م2021/ 21/ 11 



 المتمٌزٌن
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء الثالث
 

 بن تركً :  الشٌخمعالً :  اثالث

 آل اللطٌف عبد بن المحسن عبد

 : التمٌمًالشٌخ 

 المٌالد :

 م4/8/1981



 نسبه :

أفخاذ الوهبة من قبٌلة بنً  آل مشرف أحد  

 . تمٌم

 ســٌرته :

 م1981 أغسطس 4 فًمعالٌه  ولد 

 .متخرج من كلٌة الملك فهد األمنٌة 

 الملكً الدٌوان فً حالً ُمستشار  

 وزٌر . بمرتبة

 الهٌئة إدارة مجلس رئٌسمعالٌه  

 . للترفٌه العامة

 . رٌاضٌة مناصب عدة معالٌه شغل 

  

 



 :  تهمؤهال

  الملك كلٌة من تخرج م2000 عام 

 البكالورٌوس درجة نال حٌث األمنٌة فهد

 األمنٌة . العلوم فً

  الدورات من العدٌد تلقى : 

  الجرٌمة علم . 

  التحقٌق . 

  المخاطر إدارة . 

  العامة  اإلدارة. 

 : الخبرات العملٌة

 القطاع فً العملٌة مهامهمعالٌه  بدأ 

 حتى واستمر الداخلٌة بوزارة الحكومً

 .  نقٌب رتبة تقلد



 عامٌن . لمدة الرٌاض إمارة  

 الرٌاض . منطقة أمٌر بمكتب عمل 

 ولً ودٌوان الدفاع وزٌر بمكتب عمل 

 عام ٌناٌر حتى سنوات ثالث لمدة العهد

 م .2015

 الملكً الدٌوان فً مستشاًرا تعٌٌن 

  الممتازة . بالمرتبة

 بترقٌته ملكً أمر صدر م2017 عام 

 . وزٌر بمرتبة الملكً بالدٌوان مستشاًرا

 

 ًأمر   صدر ،2017 سبتمبر 7 ف 

  ً  مجلس رئٌس منصب فً بتعٌٌنه ملك

 وزارة) للرٌاضة العامة الهٌئة إدارة



ا الرٌاضة ًٌّ  عبد بن لمحمد) خلًفا( حال

 . (الشٌخ آل الملك

 ًأمر   صدر م2018 دٌسمبر 27  ف 

  ً  وتعٌٌنه المنصب من هبإعفائ ملك

 . للترفٌه العامة للهٌئة رئٌساً 

 : نشاطات معالٌه

 : منها رٌاضٌة مناصب عدة معالٌه شغل 

  القدم . لكرة العربً االتحاد رئٌس 

  أللعاب الرٌاضً االتحاد إدارة رئٌس 

 اإلسالمً . التضامن

  العامة الهٌئة إدارة مجلس رئٌس 

 . المملكة فً للرٌاضة

  السعودٌة . األولمبٌة اللجنة رئٌس 



  فً التعاون لنادي الفخري الرئٌس 

 . برٌدة

  هٌئة ورئٌس الفخري الرئٌس 

 فً الوحدة لنادي الشرف أعضاء

 المكرمة . مكة

  المصري بٌرامٌدز نادي مالك 

  . السابق

  األهرام نادي أمتلك سبق وأن 

 . (سابًقا األسٌوطً نادي) المصري

  أندٌة فً شرفٌة عضوٌة لمعالٌه 

 والتعاون . والنصر الهالل

  لنادي الفخري الرئٌس معالٌه كان 

 لنادي الفخري والرئٌس التعاون

 الشرف أعضاء هٌئة ورئٌس الوحدة



 ٌونٌو فً منهما ٌستقٌل أن قبل

 .م 2019

  ًأشترى  م2019 أغسطس 2 ف

ا اإلسبانً )ألمٌرٌا( نادي ًٌ  بقٌمة رسم

 مساهم أكبر لٌصبح ٌورو ملٌون 20

 .للنادي  ورئٌس ومالك

 مواهب معالٌه وإنتاجه :

  إصدار له شاعر ملهم  معالٌه 

 . مطبوع

 الوطنٌة القصائد من الكثٌر كتب 

 .  عاطفٌةوال

    المستوى على معالٌه اشتهر 

.  الغنائً للشعر كتابته خالل من الفنً



 الفنانٌن من عدد كلماته غنى وقد

 كلماتهب غنىت .  والعرب الخلٌجٌٌن

 عبده محمد) مثل العربً العالم مشاهٌر

 وعبد المهندس وماجد الساهر وكاظم

 ماهر وآمال صقر ورابح عبدهللا المجٌد

 ( .دٌاب عمروو أنغام و

 التكرٌم :

 الشخصٌة جائزةحصل معالٌه على   

 م2017 لعام القدم كرة فً تأثٌراً  األكثر

 الثانً الدولً الرٌاضً دبً مؤتمر فً

 . عشر

 شخصٌة جائزةحصل معالٌه على   

 لعام العربً الوطن فً الرٌاضٌة الثقافة

 .م 2017



 الشخصٌة جائزة علىمعالٌه  حصل  

 جائزة - م2018 لعام الرٌاضٌة العربٌة

 لإلبداع (مكتوم آل راشد بن محمد)

 .  الرٌاضً

 العزٌز عبد بن سلمان) الملك منحه  

 (العزٌز عبد) الملك وشاح (سعود آل

 .م2021 ماٌو 4 فً الثانٌة الطبقة من

 : الخٌري بالعمل اهتمامه

 مؤسسة م2020 عام أسس  معالٌه 

 الخٌرٌة الشٌخ آل المحسن عبد بن تركى

 . الشفاعة ألصحاب الحاجة 

 ًصفحته علىلمعالٌه  تغرٌده ف 

 االجتماعً التواصل بموقع الرسمٌة

 : قال حٌث (توتٌر)



 وجدت ما.. الحٌاة متع كل جربت وهللا)

.. الخٌر عمل من رٌحوأ وأسعد اللذ

 ال بثمن عندي تقدر ال نساناأل فرحة

 والواحد.. خٌر فٌها بقصص علً اتبخلو

 كنت تراي... منكم ناأ رٌقد ما قد ٌساهم

 ماما) ادخل قبل جٌبً فً كم احسب

 على صغٌر عصٌر واطلب (نوره

 .( ! وقطه المٌزانٌة

 : بالوطن معالٌه أهتمام

عبر صفحته فً  هفً تغرٌد : معالٌهقال 

لكة العربٌة ال تحارش المم( )توتٌر)موقع 

كالمك زٌن  أوزن السعودٌة أو السعودي

السعودٌة وقٌادتها  قبل تقوله أو أفعالك

 . )وشعبها خط أحمر



اللً ما ٌعرف حجمه ): معالٌه  وأضاف

دامكم بدون ما أقول والتارٌخ ق تعلمهاألٌام 

البلد محفوظة من رب  دول أو أشخاص

ومن بعده قٌادتها الحكٌمة وشعبها  السماء

 ( .األبً

أزمة هذه وسط  معالٌهوتأتً تصرٌحات 

بعد  متصاعدة بٌن المملكة ولبنان

جورج ) عالم اللبنانًتصرٌحات لوزٌر اإل

اعتبرتها  حول حرب الٌمن (قرداحً

السعودٌة مسٌئة لها ولدول تحالف دعم 

 . الشرعٌة فً الٌمن

 

 



 : أبنــاءه

 :  هم األبناء من ثالثة وله

 . ناصر 

 . محمد 

 . سلمان 

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 

  المرجع :

 وكٌبٌدٌا .موقع : 



 
 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


