
اللغات

التعليم

الرحيمهللا الرحمن بسم 

.م1963/ هـ1383خالد بن سعود بن عبد العزيز الحليبي، من مواليد الهفوف باألحساء عام . د•

ية في األدب الحديث من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وعضو في هيئتها التدريسية بلكدكتوراه •

.هـ حيث تقاعد باكرا1434الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء ـ قسم اللغة العربية حتى نهاية عام 

(.خبرة)التنفيذي لمركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي المدير •

.هـ1442شوال 27مجلس إدارة جمعية كيان موهبة منذ رئيس •

.هـ1426باألحساء منذ أن اكنت مركزاً عام عام جمعية التنمية األسرية مدير •

هــ 1442اللجنة التنفيذية في المجلس الفرعي التخصصي للتنمية األسرية في المملكة بدءًا من عـام رئيس •

.م2020منتصف 

.م2021/ 7/ 5عام المجلس التنسيقي لمراكز البحوث والدراسات االجتماعية منذ أمين •

.الجمعية العلمية السعودية للدراسات االجتماعية بجامعة الملك سعودعضو •

الجمعية العلمية السـعودية لعلـم االجتمـاا والخدمـة االجتماعيـة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود عضو •

.اإلسالمية

.مجلس اإلدارة لمركز بوح لالستشارات التعليمية والتربويةرئيس •

/ 3/ 13اللجنة التنفيذية للجنة إصالح ذات البين فـي األحسـاء التابعـة إلمـارة المناقـة الشـرقية مـن عضو •

.هـ1441

.هـ1441مؤسس لجمعية إكرام الموتى عام عضو •

.م2021لجنة المنح في مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية في المناقة الشرقية عام رئيس •

.عضو شرف في جمعية معين للتنمية األسرية بالباحة وجمعية األم المبدعة في الرياض•

رئيس لجنة إصالح ذات البـين باألحسـاء التابعـة إلمـارة المناقـة الشـرقية حتـى نهايـة شـهر ذي القعـدة •

.هـ1440
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.هـ1440العام على المجلس التنسيقي لمراكز التنمية األسرية بالمناقة الشرقية حتى نهاية عام المشرف •

(2021)هـ 1442اإلعالمي للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية األسرية المتحدث •

قدم استشاراته بوصفه خبيرا في مجال اإلرشاد األسـري فـي مركـز قيـاو الـووني، وواارة العـدل، وواارة •

التخايط، وواارة الموارد البشرية والتنميـة االجتماعيـة، ومجلـس األسـرة، ومركـز الملـك عبـد العزيـز للحـوار 

.الووني، وهيئة اإلعالم المرئي والمسموا، وغيرها

عضوا في لجنة البحوث في جامعة اإلمام، وفي لجنة الترجمة والنشر في جامعة الملـك فيصـ ، وال يـزالاكن •

.عضو لجنة أخالقيات البحوث بمستشفى الملك فهد، وعضو مجلس الصحة في األحساء

.مجموعة كبيرة من األبحاث للجامعات والجوائز المحلية واإلقليميةحكَّم •

.نشر نتاجه األدبي؛ شعرًا، ونثرًا فنيًا، ونقدًا في معظم الصحف السعودية وبعض الخليجية•

.عددا من البرامج اإلذاعية والفضائيةيقدم •

.في عدد من اللجان في الجهات الحكومية واألهليةعضو •

.حص  على عدد من الجوائز في مجال اإلبداا الشعري، والعم  الخيري، والخاابة•

.عضو شرف في جمعية معين للتنمية األسرية بالباحة وجمعية األم المبدعة في الرياض•

.وبع له أكثر من عشرين كتابا في األدب والثقافة والتوعية الشرعية والتربوية واألسرية•

.مدرب معتمد في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المجالين االجتماعي والتاوير الذاتي•

.، وريق الملك عبدهللا ، الضلع الغربياألحساء، الهفوف: السكن•

. 00966135757203/، هــــــــاتف وفــــــــاكس8876.، ص ب31982األحســــــــاء : العنــــــــوان •
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