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 الرٌاض
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

   المقدمــــــــــة

قبٌلة بنً تمٌم فً جمٌع عصورها ٌنشأ  
فً مجموعة كبٌرة من األئّمة  والعلماء منها 

ٌََّزت بالِحلم  كل المجاالت  والصالحٌن  َتم
وإظهار كل ما لدٌها والحكمة  والشجاعة 
 .  من علم وفكر  وتمٌز 

شخصٌة هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  

تمٌزت بالتخصص القانونً )البكالورٌوس 

وتمٌزت الدكتوراه(   –الماجستٌر  –

وذكائها وحسن التعامل مع بحكمتها 

تنوع خبرتها فً بو واقف التفاوضٌةمال

السٌاسة والتفاوض القانون ومجاالت 

   .واالستشارة 

 بدالعزٌز بن عبدالرحمن العٌونً التمٌمًع
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 المتمٌزٌن
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء الثامن
 

 

 مساعد معالً الشٌخ : : الثامن

 : التمٌمً العٌبان محمد بن

 نسبه :

 العٌبان محمد بن مساعد:  الشٌخ معالً

 . التمٌمً الناصري



 ســٌرته :

 مجلس وعضو للدولة وزٌر:  همعالٌ

 الشؤون مجلس فً وعضو الوزراء

 الشؤون مجلس وفً واألمنٌة السٌاسٌة

 األمن ومستشار والتنمٌة االقتصادٌة

 رئٌس أول العٌبان محمد ابن وهو.  الوطنً

 اشتهر. بالمملكة  االستخبارات لجهاز

 دول ومع الٌمن مع المملكة حدود بترسٌم

 . الخلٌج

 جامعة الحقوق كلٌة من معالٌه تخرج

 : على فٌها وحصل هارفرد

 القانون فً بكالورٌوس . 

 القانون فً الماجستٌر ثم . 



 التخصص نفس فً الدكتوراه ثم . 

 فً العلمٌة رحلته من معالٌه استفاد

 لم األكادٌمٌة تجربته هارفارد جامعة

ا ُعٌن حٌث كثٌرا   تطل  غٌر مستشار 

 حتى القطاعات من عدد فً متفرغ

ا االستشارٌة رحلته وصلت لدى  متفرغ 

  كل من :

  المعدنٌة والثروة البترول وزارة 

 .( حالٌا الطاقة وزارة)

  الملكً الدٌوان فً مستشار ثم 

 . السعودي

 

 



 : السٌاسٌة جهوده

 فً كبٌر بشكل معالٌه حضور برز 

 األزمة تصاعد مع م2014 العام

 واإلمارات السعودٌة) بٌن الخلٌجٌة

 جهة من (قطر)و جهة من (والبحرٌن

ا فكان أخرى ا مبعوث   دائما ومستشار 

 الوئام بعودة انتهت التً األزمة خالل

 التعاون مجلس وترمٌم الدول بٌن

 .  التصدعات من الخلٌجً

 بٌن الحضور دائم عنصر معالٌه 

 إلى أدى مام السعودٌة القٌادة مبعوثً

 الملك من بإٌعاز مشتركة رؤٌة تحقٌق

 .  الخلٌجً اإلصالح فً (هللا عبد)



ا معالٌهعمل    من لعدد مرافق ا وزٌر 

 المملكة . إلى زٌاراتهم خالل الدول قادة

 التفاقٌاتا لتقٌٌم مراجع معالٌه  

 إقلٌمٌة ودول السعودٌة بٌن ثنائٌةال

 . مختلفة ومنظمات وعالمٌة

 بشكل معالٌه فٌها حضر التً الملفات 

 حٌث (الٌمن) فً السٌاسٌة األزمة قوي

ا كان  (الٌمن) أزمة عالج فً حاضر 

 بمبادرة انتهت حتى م2011 عام األولى

 إلى التالٌة الٌمن أزمة مع وعاد خلٌجٌة

 رئٌس بجوار الكبٌر بحضوره الواجهة

 بن خالد) األمٌر العامة االستخبارات

 بن محمد) األمٌر الداخلٌة ووزٌر بندر(

 حول الطارئ جدة اجتماع فً ناٌف(



 الخلٌج) داخلٌة وزراء مع (الٌمن)

 لن الخلٌج أن خالله أكدوا الذٌن العربً(

 فً التدخالت جراء الٌد مكتوف ٌقف

 . (الٌمن)

 الملك مركز نشوء رجال أحد معالٌه 

 للحوار العالمً (العزٌزعبد بن هللاعبد)

 تأسس الذي والثقافات األدٌان أتباع بٌن

 الملك من بمبادرة م2008 العام فً

 اإلسالمٌة القمة مؤتمر خالل (هللاعبد)

 وٌهدف المكرمة( مكة) فً انعقد الذي

 التسامح وتعزٌز اإلنسانٌة القٌم نشر إلى

 والسالم األمن تحقٌق إلى والسعً

 افتتاح وحتى العالم لشعوب واالستقرار



 (فٌٌنا) النمساوٌة العاصمة فً المركز

 .م 2012 العام أواخر

 : مناصبه

 الوزراء مجلس وعضو الدولة وزٌر. 

 السً  لألمن الوطنٌة الهٌئة رئٌس

 . برانً

 السٌاسٌة الشؤون مجلس عضو . 

 االقتصادٌة الشؤون المجلس عضو . 

 الوزراء بمجلس العامة اللجنة رئٌس 

 الوطنً األمن مستشار . 

 السعودي الملكً بالدٌوان مستشار . 

 الملك بجامعة القانون قسم رئٌس 

 . سعود



 الملك بجامعة الدولً القانون أستاذ 

 . سعود

 الملك مؤسسة أمناء مجلس عضو 

 الموهوبٌن لرعاٌة ورجاله العزٌز عبد

 . (موهبة)

 تمٌز معالٌه :

 رغم ااستثنائٌ اوزٌرٌعتبر معالٌه :  

 األضواء . عن بعده

 القانون) رجل نهأل ا  متمٌزٌعتبر  

 والسٌاسة واالستشارة والحكمة ( .

 فً للقٌادة المرافق ٌظل باستمرار 

 والمالزم العالم لقارات المكوكٌة جوالتها

 الداخلً بالشأنٌن الحصٌف والخبٌر لهم

 له المسندة الفذ اإلداري والقائد والدولً



 خارطة فً الهامة الملفات من العدٌد

 . الوطن

 والحمد هلل رب العالمٌن

 وأبدادائما 

 موقع أوكٌبٌدٌا . : صدرالم
 

 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


