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1. د. خالد بن سعود بن عبد العزيز الحليبي

سيرة اجتماعية

النشأة والتعليم والعمل الرسمي

من مواليد الهفوف باألحساء عام 1383هـ/ 1964م.

دكتــوراه فــي األدب الحديــث مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 
الشــريعة  بكليــة  التدريســية  هيئتهــا  فــي  وعضــو  اإلســامية، 
ــة  ــى نهاي ــي، حت ــا التعليم ــاء، ووكيله ــامية باألحس ــات اإلس والدراس
عــام 1434هـــ حيــث تقاعــد باكــرا؛ ليتفــرغ للبحــث االجتماعــي وخدمــة 

الجهــات األســرية فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

عمــل فــي الكليــة وكيــا للقســم ثــم رئيســا لــه، ثــم وكيــا تعليميــا، 
وأنشــأ فيهــا عــدة مناشــط وأنديــة، ورأس بعــض لجانهــا.
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التأهيل االجتماعي

1. الدبلــوم العالــي فــي اإلرشــاد األســري مــن كليــة التربيــة فــي جامعــة الملــك فيصــل عــام 
1429هـــ بتقديــر ممتــاز.

ــة  ــز الطبي ــد العزي ــك عب ــة المل ــن مدين ــري م ــاج األس ــي الع ــة ف ــة متقدم 2. دورة أكاديمي
بالريــاضـ  صفــر وربيــع األول مــن عــام 1428هـــ)2007م(؛ معتمــدة بـ30ســاعة تعليمية مــن الهيئة 

الســعودية للتخصصــات الصحيــة.

3. وســيط )اجتماعــي( معتمــد مــن جامعــة Strathclyde بجاســكو – اســتكلندا – بريطانيــا 
في 3 / 12 /2018م )1440/3/25هـ(، ضمن برنامج وزارة العدل في المملكة العربية الســعودية.

4. مستشار اجتماعي مرخص من وزارة التجارة )التراخيص المهنية( عام 1435هـ.

5. حضــر مجموعــة كبيــرة مــن الــدورات التطويريــة المعتمــدة مــن المؤسســة العامــة للتدريب 
التقنــي والمهنــي فــي المجــال االجتماعــي ألعــام الشــأن االجتماعــي فــي المملكــة 

والخليــج العربــي.

6. حصــل علــى بطاقــة: مختــص فــي االســتدامة الماليــة فــي العمــل االجتماعــي، مــن 
الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة فــي مملكــة البحريــن.

7. برنامــج بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مجــال التنميــة المحليــة االجتماعيــة، تأهيــل العامليــن 
الســعوديين فــي التنميــة بالمشــاركة، الــذي نظمتــه مؤسســة الملــك خالد الخيريــة، وقدمته 
منظمــة )اإلســكوا( اللجنــة االقتصاديــة لغربــي آســيا. فــي الغرفــة التجاريــة بالدمــام، مــن 17-

22 كانــون الثاني/ينايــر 2009م، 20-1430/1/25هـــ، بمعــدل 42 ســاعة تدريبيــة.

8. ورشــة عمــل إدارة المؤسســات غيــر الربحيــة، فــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، 
بالتعــاون مــع مؤسســة عبدالرحمــن بــن صالــح الراجحــي وعائلتــه الخيريــة، 1-1433/1/2هـــ، 
 Strategic Planning in the Third التخطيــط اإلســتراتيجي فــي المؤسســات غيــر الربحيــة
 Project وإدارة المشــاريع فــي المنظمــات غيــر الربحيــة ،Mike Hudson للمــدربSector

Bob Prenovost, CRM, PMP,LEED AP :للمــدرب . Management

9. برنامج اإلنتاجية العالية لمدة تسعة أيام تدريبية )برنامج متقدم(:
10. LEADERSHIP MANAGEMENT INTERNATIONAL. INC. (LMI). 
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العمل في المجال االجتماعي

1. المديــر التنفيــذي لمركــز بيــت الخبــرة للبحــوث والدراســات االجتماعيــة األهلــي )خبــرة( منــذ نشــأته عــام 
1435هـــ، وقــد أصــدر المركــز حوالــي خمســين بحثــا فــي المجــال االجتماعــي واألســري علــى وجــه الخصوص.

2. مدير مركز بيت الخبرة للتدريب )مختص في التأهيل االجتماعي(.

3. المشــرف العــام علــى موقــع )المستشــار( www.almostshar.com، ومؤسســه عــام 1426هـــ، ويضــم 
حوالــي 400 مستشــار ومستشــارة، ونشــرت فيهــا أكثــر مــن 37000 استشــارة، وزاره أكثــر مــن 64 مليــون زائــر.

4. مديــر عــام جمعيــة التنميــة األســرية باألحســاء منــذ إنشــائها عــام 1426هـــ وصاحــب فكرتهــا، وقــد تــم نقــل 
تجربتهــا واستنســاخها إلــى كثيــر مــن مــدن المملكــة.

5. المشرف العام على مركز بوح لاستشارات التربوية والتعليمية.

6. رئيــس لجنــة إصــاح ذات البيــن الفرعيــة باألحســاء التابعــة إلمــارة المنطقــة الشــرقية منــذ إنشــائها حتــى 
1440/10/20هـ.

7. المشــرف العــام علــى المجلــس التنســيقي لمراكــز التنميــة األســرية بالمنطقــة الشــرقية منــذ إنشــائه 
حتــى نهايــة عــام 1440هـــ.

8. عضــو اللجنــة التنســيقية لجمعيــات التنميــة األســرية فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ إنشــائها، 
ونائــب رئيســها منــذ  1441هـــ.

9. أشــرف علــى تأســيس أكثــر مــن خمســة وعشــرين جمعيــة أســرية ومركــزا لإلصــاح األســري فــي الريــاض 
والدمــام والخبــر واألحســاء ورفحــاء وعرعــر وأملــج وأبهــا، وغيرها.

ــع وزارة  ــه م ــذ انطاقت ــه ـ من ــن زمائ ــدد م ــع ع ــزواج ـ م ــى ال ــن عل ــل المقبلي ــروع تأهي ــاء مش ــاد بن 10. ق
الصحــة ثــم مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة، إلــى أن وصــل إلــى لجنــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، إلــى أن صــدر 

فيــه قــرار مجلــس الــوزراء.

11. قــاد مشــروع بنــاء )دبلــوم اإلرشــاد األســري( ـ ألول مــرة فــي المملكــة ـ مــع كليــة المعلميــن وجامعــة 
ــن  ــد م ــو اآلن معتم ــة، وه ــة المدني ــي وزارة الخدم ــد ف ــى اعتم ــه حت ــام 1428هـــ، وتابع ــل ع ــك فيص المل
الــوزارة  فــي أكثــر مــن عشــر جامعــات حكوميــة، وتخــرج فيــه آالف المرشــدين والمرشــدات فــي عشــرين 
مدينــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد قــاد تنفيــذه فــي أكثــر مــن عشــرين مدينــة فــي المملكــة 

بالشــراكة مــع ثــاث جامعــات.

ــه فــي المملكــة مــع  ــذ بدايات ــزواج )الشــامل( من ــى ال ــن عل ــل المقبلي ــاء مشــروع تأهي 12. أســهم فــي بن
ــة األســرية فــي األحســاء مــع عــدد مــن  ــة، مــن خــال مركــز التنمي ــة والشــؤون االجتماعي ــي الصح وزارت

ــوزراء. ــه؛ حتــى أقــر فــي مجلــس ال زمائ

13. أشــرف علــى بنــاء عــدة منصــات إلكترونيــة تخــدم المجــال االجتماعــي، واألســري علــى وجــه الخصــوص؛ 
ــري،  ــد األس ــج األســرية، والمرص ــرية، وبنــك البرام ــات األس ــري، وخارطــة الجه ــي األس كالمســتودع الرقم

ومنصــة المرشــدين والمدربيــن مــن خــال مركــز بيــت الخبــرة للبحــوث والدراســات االجتماعيــة.

 14- عضــو اللجنــة التنفيذيــة للجنــة إصــاح ذات البيــن فــي األحســاء التابعــة إلمــارة المنطقــة الشــرقية مــن 
13 / 3 / 1441هـ.
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تقديم االستشارات بوصفه خبيرا في المجال االجتماعي لكل من:
1. مركز قياس الوطني.

2. وزارة العدل.

3. وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

4. مجلس األسرة.

5. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

6. هيئة اإلعام المرئي والمسموع.

15- المشرف العام على جمعية العمران للخدمات االجتماعية لعامي 1440-1441هـ.

العمل في المراكز واللجان البحثية:

1. عضو في لجنة البحوث في جامعة اإلمام عام 1429هـ.

2. عضو في لجنة الترجمة والنشر في جامعة الملك فيصل لمدة أربع سنوات من 1431-1434هـ

3. عضو في لجنة أخاقيات البحوث بمستشفى الملك فهد منذ عام 1438هـ حتى اآلن.

4. رئيس الهيئة العلمية في مركز رؤية للدراسات االجتماعية منذ عام 1437ه -1439هـ.
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 من عضوياته ومشاركاته االجتماعية

1. عضو لجنة التكافل األسري في إمارة المنطقة الشرقية عام 1430هـ.

2. المشــرف العــام علــى برنامــج تثقيــف وتدريــب وتأهيــل الــدور اإليوائيــة فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
فــي المنطقــة الشــرقية ـ المنتــدب مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية، عــام 1433هـــ ـ

3. عضو المجلس االستشاري في جمعية فتاة األحساء منذ عام 1439هـ.

4. عضو مجلس الصحة في األحساء منذ نشاته عام 1440هـ.

5. عضو اللجنة المحلية في االنتخابات البلدية منذ بدايتها حتى آخر دورة 1440هـ 2019م.

6. كان عضــوا فــي عــدد مــن الجهــات االجتماعيــة؛ كجمعيــة تيســير الــزواج فــي األحســاء، ومركــز المزروعيــة 
فــي جمعيــة البــر باألحســاء، ومشــروع الشــيخ حســن العفالــق لمكافحــة التدخيــن، وغيرهــا.

7. عضو الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية في جامعة الملك سعود من عام 1440هـ)2019م(.

ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة اإلم ــة بجامع ــة االجتماعي ــاع والخدم ــم االجتم ــعودية لعل ــة الس ــو الجمعي 8. عض
ــذ عــام 1440هـــ )2019م(. اإلســامية من

من نتاجه االجتماعي

طبع له أكثر من عشرين كتابا في عدد من التخصصات، منها في المجال االجتماعي:

ــة  ــز التنمي ــرقية، ومرك ــر بالش ــة الب ــه جمعي ــام 1430ه، طبعت ــه، ع ــاره، وعاج ــبابه وآث ــري، أس ــف األس 1. العن
ــاء. ــرية باألحس األس

2. مهارات التواصل مع األوالد، عام 1431هـ، طبعه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

3. جريمة عضل البنات، عام 1431هـ، طبعته جمعية تيسير الزواج باألحساء.

4. أثر األسرة في التكوين اإلبداعي عام 1440هـ، طبعه مركز األدب العربي بالدمام.

5. اصنعيني يا أماه عام 1440هـ، 2019م، دار الحضارة بالرياض.
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 نشاطه اإلعالمي االجتماعي

قــدم عــددا مــن البرامــج اإلذاعيــة والفضائيــة فــي المجــال االجتماعــي مثــل: مستشــارك األســري لمــدة 
ثــاث ســنوات فــي إذاعــة الريــاض، وقضيــة ومستشــار فــي فضائيــة وزارة التعليــم، والمســار االجتماعــي 

فــي برنامــج مســارات فــي قنــاة اقــرأ، وبرنامــج بــدون إحــراج فــي قنــاة الرســالة، وغيرهــا.

 مشاركاته في التوعية االجتماعية:
ألقــى مئــات المحاضــرات وأوراق العمــل فــي المنتديــات الثقافيــة، والمؤتمــرات، وملتقيــات المثقفيــن فــي 
وزارة الثقافــة واإلعــام، ومركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي، واألنديــة األدبيــة، والمهرجانــات العامــة، 

فــي المملكــة وخارجهــا، والمــدارس والجامعــات والجوامــع وأكثرهــا فــي المجــال االجتماعــي.

 مشاركته في التدريب االجتماعي:
1. أشــرف علــى تأســيس معهديــن عالييــن للتدريــب االجتماعــي، أحدهمــا للرجــال واآلخــر للنســاء فــي مدينــة 

األحساء.

2. أشــرف علــى بنــاء )دبلــوم إعــداد قيــادات العمــل االجتماعــي( المعتمــد لــدى المؤسســة العامــة للتدريــب 
التقنــي والمهنــي، وقــد تخرجــت فيــه ـ حتــى اآلن ـ ســبع دفعــات، ويشــرف حاليــا علــى دفعتيــن، األولــى 
فــي األحســاء، واألخــرى فــي الدمــام ويخــدم األخيــر قيــادات نســائية لعشــرين جهــة اجتماعيــة فــي المنطقة 

الشرقية.

3. درب آالف المتدربيــن والمتدربــات فــي عــدد مــن المجــاالت االجتماعيــة المختلفــة منــذ عــام 1421هـــ داخل 
المملكــة وخارجهــا، وأكثرهــا فــي تأهيــل المصلحيــن والمدربيــن والمستشــارين فــي مجال األســرة.

 

من أوراق العمل التي قدمها في المجال االجتماعي

1. شــارك بورقــة عمــل فــي الملتقــى التربــوي األول لكليــة التربيــة بالدمــام – شــبكات التواصــل االجتماعي: 
الوعــي والوقايــة، 1437/1/29هـــ )11/نوفمبــر 2015م(، بعنــوان: المواطنة الرقمية والرقابة األســرية.

2. شــارك بورقــة عمــل فــي النــدوة العلميــة الثالثــة بعنــوان: المجتمــع فــي ظــل التغيــرات الحديثــة : 
األســرة ـ التعليــم ـ مؤسســات المجتمــع المدنــي، نظمتهــا الجمعيــة الســعودية لعلــم االجتمــاع والخدمــة 

ــوم االثنيــن 1436/5/25هـــ. ــة، مســاء ي االجتماعي

3. شــارك بورقــة عمــل بعنــوان: التكامــل والتنســيق والتشــبيك فــي العمــل الخيــري، فــي الملتقــى األول 
ــذي  ــة بمكــة المكرمــة، يومــي الســبت واألحــد 23و1436/5/24هـــ، ال ــة االجتماعي ــات ولجــان التنمي لجمعي

نظمــه مركــز التنميــة االجتماعيــة فــي مكــة، التابــع لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة.

4. قــدم ورقــة عمــل فــي الملتقــى الثالــث للجمعيــات الخيريــة ببريــدة عــام 1435هـــ بعنــوان: بيــوت الخبــرة 
فــي العمــل الخيــري ـ بيــت الخبــرة للتنميــة األســرية أنموذجــا.

5. شــارك فــي ملتقــى األمــان األســري تحــت عنــوان: أســر مطمئنــة، فــي مدينــة لســتر ببريطانيــا، نظمتــه 
األنديــة الســعودية، مــن: 29 -30 /2012/6م )9-1433/8/10هـــ. وكانــت أطروحتــه بعنــوان: إســتراتيجية الحــد مــن 

العنــف األســري، والتربيــة بالحــب.



7

6. شــارك بورقــة عمــل فــي المهرجــان الثانــي لأليتــام الــذي أقامته وزارة الشــؤون االجتماعية فــي المنطقة 
الشــرقية في شــعبان 1425هـ .

7. قــدم ورقــة عمــل بعنــوان : )تجربــة مركــز التنميــة األســرية فــي األحســاء( فــي الحلقــة النقاشــية حــول 
)اإلرشــاد األســري فــي المملكــة( فــي مركــز األميــر ســلمان االجتماعــي فــي الريــاض، نظمتهــا وزارة 

الشــؤون االجتماعيــةـ إدارة االستشــارات األســرية فــي يــوم األربعــاء 1427/4/18هـــ.

8. شــارك مــع العمــدة أحمــد بــن صالــح المظفــر فــي إعداد ورقــة عمل بعنوان : الشــرطة المجتمعيــةـ  رؤية 
جديــدة فــي العاقــة بيــن الشــرطة والمجتمــع ، مقدمــة للمشــاركة فــي النــدوة العلميــة الموســومة بـــ: 
مفهــوم الشــرطة المجتمعيــة ، التــي تنظمهــا جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة بالتعــاون مــع أكاديمية 

شــرطة دبــي ، خــال الفتــرة مــن 15- 1426/8/17هـ الموافــق 19-2005/9/21م.

9. شــارك مــع األســتاذ فــؤاد بــن عبــد الرحمــن الجغيمــان فــي إعــداد ورقــة عمــل لحقيبــة تدريبيــة لتأهيــل 
المتزوجيــن الجــدد علــى مســتوى المملكــة وقدمــت فــي ورشــة العمــل المنعقــدة فــي مدينــة الطائــف 

فــي الفتــرة مــن 29-1428/7/30هـــ، مــن قبــل وزارة الصحــة، وذلــك خــال 29-1428/7/30هـــ.

ــاض فــي موضــوع  ــي فــي الري ــوار الوطن ــز للح ــد العزي ــك عب ــز المل 10. شــارك فــي إدارة الورشــة فــي مرك
الحــوار األســري عــام 1429هـــ.

11. شــارك فــي النــدوة الثانيــة لإلصــاح والتأهيــل فــي المؤسســات اإلصاحيــة بعنــوان )الســجين والمجتمــع( 
يومــي 16و1428/5/17هـ بالرياض.

12. قــدم ورقــة عمــل بعنــوان: مســوغات التأهيــل للحيــاة الزوجيــة، فــي مؤتمــر الــزواج الصحــي األول فــي 
الريــاض فــي 16-1428/6/18هـــ، بفنــدق إنتركونتننتــال الريــاض.

13. قــدم ورقــة عمــل بتجربــة مركــز التنميــة األســرية فــي اللقــاء العلمــي )األســرة الســعودية والتغيــرات 
ــة الســعودية لعلــم االجتمــاع والخدمــة  ــة العلمي ــه الجمعي ــذي نظمت ــاض 1429/5/8هـــ، ال المعاصــرة( بالري

ــة. االجتماعي

14. شــارك مــع وزارة العــدل فــي ورشــة عمــل أقســام الصلــح فــي المحاكــم ـ الواقــع والرؤيــة المســتقبلية، 
المنعقــدة فــي الريــاض 1429/6/26هـ.

15. قــدم ورقــة عمــل بعنــوان: االســتيعاب فــي حيــاة المتطــوع، فــي ملتقــى العمــل التطوعــي األول فــي 
الغرفــة التجاريــة الصناعيــة فــي الدمــام، يــوم الثاثــاء 1430/2/1هـــ.

16. شــارك بمحاضــرة حــول أهميــة األلفــة األســرية، وخطــورة التفــكك، فــي نــدوة تثقيفيــة لمأذونــي األنكحة 
ــؤون  ــة الش ــة بمديري ــة الديني ــزواج، نظمتهــا إدارة التوعي ــل ال ــا قب ــي م ــص الطب ــج الفح ــوء برنام ــي ض ف

الصحيــة بمحافظــة األحســاء، وبالتعــاون مــع إدارة التدريــب واالبتعــاث بالمديريــة، 24-1430/10/25هـــ

17. شــارك بورقــة عمــل: المعلمــة القــدوة فــي المجــال االجتماعــي، فــي ملتقــى ميثــاق أخاقيــات التعليــم 
فــي إدارة التربيــة والتعليــم للبنات بالريــاض 1431/1/24هـ.

18. شــارك بورقــة عمــل بعنــوان: طــرق ووســائل للحــد مــن اإلســاءة إلــى األطفــال، بالملتقــى الثانــي للحــد 
مــن إيــذاء األطفــال بــإدارة التربيــة والتعليــم بالطائــف، مــن 25-1431/1/26هـــ.

19. شــارك فــي تحكيــم اإلســتراتيجية الوطنيــة للشــباب فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فــي وزارة 
ــام 1432هـــ. ــط، ع ــاد والتخطي االقتص
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ــوان:  ــم، يعن ــدة ـ القصي ــزواج واألســرة بالمملكــة فــي بري ــات ال 20. شــارك فــي الملتقــى الخامــس لجمعي
تحديــد اإلســتراتيجيات وترتيــب األوليــات، وكانــت ورقــة العمــل بعنــوان: دبلــوم قيــادات العمــل االجتماعــي، 

المنفــذ فــي معهــد التنميــة األســرية العالــي النســائي للتدريــب. 13-1432/11/15هـــ.

21. قــدم ورقــة عمــل بعنــوان: دور لجــان التنميــة االجتماعيــة فــي التنميــة األســرية، فــي الملتقــى األول 
للجــان التنميــة االجتماعيــة األهليــة بمنطقــة الريــاض، 17-1433/1/19هـــ المقــام فــي فنــدق إنتركونتتنتــال 

الريــاض.

22. أدار جلســة التعــاون بيــن القطــاع الخــاص والقطــاع االجتماعــي فــي منتــدى الريــاض االجتماعــي األول 
المنعقــد فــي 28-1433/3/29هـــ الــذي نظمتــه جمعيــة التوعيــة والتأهيــل االجتماعــي )واعــي(.

23. أدار إحــدى جلســات ملتقــى المســؤولية االجتماعيــة الثانــي الــذي أقامتــه )أرامكــو( بالشــراكة مــع 
ــران، 1435/6/1هـــ)2014/4/1م(. ــي الظه ــي ف ــز الثقاف ــي المرك ــام(، ف ــة الدم )جامع

ــز الراجحــي الخيريــة حــول: )التفــكك األســري – الواقــع  24. شــارك فــي ورشــة أوقــاف محمــد بــن عبدالعزي
والحلــول(، فــي فنــدق موفنبيــك فــي الريــاض، 1438/12/30هـــ )2016/10/1م(.

25. شــارك مــع الدكتــور فهــد الخريــف رئيــس قســم االجتمــاع فــي جامعــة الملــك فيصــل فــي بحــث بعنوان: 
األمومــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ـ رؤيــة استشــرافية، في جدة عــام 1439هـ.

ــاء 1440/5/9هـــ)2019/1/15م(،  ــدة، الثاث ــية بج ــة النفس ــي الصح ــي األول ف ــر اإلقليم ــي المؤتم ــارك ف 26. ش
ــة. ــراض العضوي ــية واألم ــات النفس ــدوث االضطراب ــي ح ــا ف ــرية وأثره ــكات األس ــوان: المش ــة بعن بورق

 

العنوان:
السكن: 

األحساء، الهفوف، طريق الملك عبدالله ، الضلع 
الغربي، شارع بدير بن شاكر.

العنوان البريدي 
األحساء 31982، ص ب.8876.

هاتف وفاكس     00966135757203. 
جوال        00966505920206

البريد اإللكتروني الخاص:
 KHH40@YAHOO.COM
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