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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 هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  

وتلقت تنوعا من تمٌزت بالعلم والذكاء 

العلوم كالفلسفة والتخطٌط والتنمٌة 

تنوع وتمٌزت بالقتصاد والعلوم اإلدارٌة وا

 . خبرتها فً مجاالت عدٌدة

 

 م2021/ 07/ 11 



 المتمٌزٌن
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء السابع
 

 

 بن حمد: معالً الشٌخ   : سابعا

 : التمٌمً الشٌخ آل محمد

 المٌالد :

 تقرٌبا .هـ  1368



 نسبه :

 من الوهبة من بنً تمٌم .

 

 ســٌرته :

 دٌسمبر 27 فً تعٌٌنه قرار صدر  همعالٌ

 الدكتوراه على حاصل الشٌخ وآل م2018

 جامعة من االقتصادٌة والتنمٌة التخطٌط فً

 لشؤون التعلٌم لوزٌر نائبا   عمل ستانفورد

 التعلٌم وزارة فً الممتازة بالمرتبة البنٌن

 . (هـ1436 - 1433) الفترة خالل

 

 



 : التعلٌمٌة السٌرة

 وتنمٌة تخطٌط) بالفلسفة دكتوراه 

 فً ستانفورد جامعة من( اقتصادٌة

 . األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات كالٌفورنٌا

 جامعة من وتنمٌة تخطٌط ماجستٌر 

 . ستانفورد

 سان جامعة من اقتصاد ماجستٌر 

 . فرانسٌسكو

 جامعة من إدارٌة علوم بكالورٌوس 

 . سعود الملك

 : السابقة المناصب

 السعودي الملكً بالدٌوان مستشار 

 . م2017 ٌونٌو منذ



 العامة الهٌئة إدارة مجلس رئٌس  

 فً ومن القاصرٌن أموال على للوالٌة

 . م2018 فبراٌر منذ حكمهم

 االقتصاد بقسم تدرٌس مساعد 

-1403 فرانسٌسكو سان بجامعة

 . هـ1404

 بكلٌة االقتصاد بقسم مساعد أستاذ 

 سعود الملك بجامعة اإلدارٌة العلوم

 . هـ1416

 بكلٌة االقتصاد بقسم مشارك أستاذ 

 سعود الملك بجامعة اإلدارٌة العلوم

 . هـ1426



 إدارة بكلٌة االقتصاد قسم رئٌس 

 – 1427 سعود الملك بجامعة األعمال

 . هـ1428

 للتطوٌر األعمال إدارة كلٌة وكٌل 

 سعود الملك بجامعة واالعتماد

 .هـ1428

 للتطوٌر سعود الملك جامعة وكٌل 

 – 1429 سعود الملك بجامعة والجودة

 . هـ1430

 للبحوث هللا عبد الملك معهد عمٌد 

 الملك بجامعة االستشارٌة والدراسات

 . هـ1430 – 1428 سعود



 البنٌن لشؤون التعلٌم لوزٌر نائب 

 التعلٌم وزارة فً الممتازة بالمرتبة

 . هـ1436 – 1433

 : العضوٌات

  االقتصادٌة السٌاسات لجنة فً عضو . 

  العمل سوق سٌاسات لجنة عضو . 

  الوطنً المركز إدارة مجلس عضو 

 . العامة األجهزة أداء لقٌاس

  العامة الهٌئة إدارة مجلس رئٌس 

 فً ومن القاصرٌن أموال على للوالٌة

 . حكمهم

  الموارد اقتصادٌات جمعٌة عضو 

 . والبٌئة



  الملكً بالدٌوان المالٌة اللجنة عضو 

 . السعودي

  مجلس فً ستراتٌجٌةاال اللجنة عضو 

 . والتنمٌة االقتصادٌة الشؤون

  األمرٌكٌة االقتصاد جمعٌة عضو . 

  الزراعً االقتصاد جمعٌة عضو 

 . األمرٌكٌة

 : شاركاتهم
 من 300 عن ٌزٌد ما فً شارك 

 اإلذاعٌة االقتصادٌة البرامج

 فً اقتصادٌة ومواضٌع والتلفزٌونٌة

 . المحلٌة الصحف

 الوطنٌة السٌاسة مشروع فً شارك 

 العربٌة بالمملكة والتقنٌة للعلوم



 الفترة فً وذلك المدى، بعٌدة السعودٌة

 . (هـ1441– 1421)

 بحث 300 عن ٌزٌد ما على أشرف 

 وفنٌة ستراتٌجٌةوا اقتصادٌة ودراسة

 للبحوث هللا عبد الملك لمعهد كعمٌد

 .( هـ 1430 – 1428) والدراسات

 بالمجال المؤلفات من العدٌد له 

 عدة بتألٌف وقام والتنمٌة االقتصادي

 . الرٌاضً باالقتصاد كتب

 والتكرٌم : األوسمة

 سعود آل العزٌز عبد بن سلمان الملك منحه

 الثانٌة الطبقة من العزٌز عبد الملك وشاح

 .م 2021 أبرٌل 6 فً



 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 موقع جرٌدة الرٌاض . : 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

 


