
 أبوبكر عبدالرحمنعبدالعزيز بن عبدهللا ابن 

 المؤهالت العلمية و الشهادات الحاصل عليها 

  م9861 -هـ6140( علوم إداريةتخصص ) العلوم اإلداريةدرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود كلية. 

 الخبرات والمهام

  هـ 1439المعرفة  جامعةالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة. 

  هـ1438المعرفة  جامعةمشرف عام مركز األعمال والمشاريع. 

  هـ.15/1/1438تقاعد مبكر اعتباراً من 

 م.2013هـ/1434عودي اعتباراً من مساعد رئيس هيئة الهالل األحمر الس 

 م.2001هـ/1422 نية اعتباراً من مدير عام إدارة التخطيط والميزا 

  المشةتركة اعتبةاراً مدير عام إدارة التدريب ومنسق مشروع تطوير الهالل األحمر التابع للجنة السعودية األمريكيةة

 .م 1992/هـ1412من 

  م.1990هـ/1410 مدير إدارة التخطيط 

  م.1988/هـ1408مدير مكتب اإلغاثة السعودي بموريتانيا 

  م.1987/هـ1407عضو فريق تنسيق اعمال االغاثة بالجمعية 

  م.1987/هـ1407عضو فريق اإلغاثة السعودي بالصومال 

  م.1986/ هـ1406مدير اإلدارة المالية بمنطقة الرياض 

 المشاركات واللجان والمؤتمرات

  هـ 1438رئيس مجلس المديرين لشركة السحاب الوطنية. 

  هـ.1438-1430عضو مجلس إدارة هيئة الهالل األحمر السعودي دورتين متتاليتين 

 )رئيس فريق اعداد الخطط الخمسية )الخامسة , السادسة , السابعة. 

   هـ.1436-1422رئيس فريق اعداد مشاريع الميزانية للهيئة األعوام 

 رئيس لجنة الطوارئ بهيئة الهالل األحمر السعودي. 

 رئيس العديد من اللجان الداخلية. 

 هـ.1433س فريق اعداد نظام الهيئة الصادررئي 

  في اجتماعات إعادة اعداد نظام الهيئة بهيئة الخبراء .ممثل الهيئة 

 ممثل الهيئة في اللجنة الوزارية لعليا للتنظيم اإلداري لدراسة اليات اإلغاثة بالمملكة. 

  السعوديممثل الهيئة في اللجنة الوزارية العليا للتنظيم اإلداري لدراسة نظام هيئة الهالل األحمر. 

 مجلس الشورى رئيس فريق الهيئة الجتماعات.  

  م.2013رئيس الوفد السعودي لالجتماع الدولي لالتحاد المنعقد بأستراليا 

  العديد من اجتماعات هيئة الخبراء.ممثل الهيئة في 

  م1988عضو الهيئة في اجتماعات الهيئة العامة لالتحاد الدولي للهالل والصليب األحمر بالبرازيل. 

 جمعيات دول مجلس التعاون الخليجي.ي في اجتماعات رؤساء هيئات ورئيس وفد هيئة الهالل األحمر السعود 

  هـ1437رئيس وفد الهية في اجتماع رؤساء هيئات وجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر العربية. 

 هـ1436المنعقد بالرياض  الدول العربية  عضو وفد الهيئة في اجتماعات. 

  الدولية.المشاركة في العديد من اللجان 

 المشاركة في اعمال ولجان الحج. 

 الشهادات و الدورات  

  م.1995شهادة إدارة الطوارئ من جامعة نيويورك 


