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م، االبن الثاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود1956يونيو 27ولد في الرياض في 

.متزوج ولديه ثالثة أبناء

ز ، الواليات جامعة سيراكيو-حاصل على درجة الماجستير في العلوم االجتماعية والسياسية من كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة 
.1999المتحدة األمريكية في عام م

ثة ساعة طيران على أنواع مختلفة من الطائرات العسكرية والمدنية والنفا8000م ولديه أكثر من 1976طيار منذ عام م1976

. وطائرات الهليكوبتر والشراعية، طيار صحراوي وجبلي(B737, G550, GV, G-IV)والشراعية والعمودية 

.احاصل على شهادة طيار في النقل الجوي من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية وفرنس

نائب رئيس م 1983في عام . باحث في إدارة اإلعالم الخارجيم ، العمل بوزارة الثقافة واالعالم ك1982في عام م1982

.م مديراً إلدارة اإلعالم1984اللجنة اإلعالمية بدورة لوس أنجلوس لأللعاب األولمبية، في عام 

م ، تم االختيار لتمثيل عرب سات وكالة األقمار الصناعية في العالم العربي كأخصائي 1985يونيو 17في م١٩٨٥

ة ، بعد ذلك بوقت قصير تم االنضمام إلى القوات الجوية الملكية السعودي STS 51Gحمولة مكوك الفضاء ديسكفري

.م برتبة عقيد1996كطيار حربي ، تم تقاعد منه في عام 

م ، ورئيساً للجنة التنفيذية 1988في عام  (DCA)تم االنتخاب رئيساً لمجلس إدارة جمعية األطفال ذوي اإلعاقةم1988

.م2010م حتى عام 1989في عام 

.م1996مؤسسة ورئيس مؤسسة التراث الخيرية من عام م1996

.عام الهيئة العليا للسياحة بمرتبة وزيرامينم2000

.م2001من عام ( SAC)مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعوديم2001

.م2012م حتى عام 2005من عام ( GACA)عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للطيران المدني م2005

.م1992من عام ( KSCDR)رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة م1992

(.SCTH)م 2018م حتى شهر ديسمبر 2008رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من عام م2008

ئت حديثاً في التي أنش( بمرتبة وزير)م تم التعين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء 2018ديسمبر 27وفي م2018

.المملكة العربية السعودية
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التعليم

درجة الماجستير في العلوم االجتماعية والسياسية م١٩٩٩

.الواليات المتحدة األمريكية, كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة ـ  جامعة سيراكيوز، والية نيويورك

- 2 -

م حتى االن2018الهيئة السعودية للفضاء 

م2018-م 2000الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني،م٢٠١٨-م٢٠٠٨

. ورئيس الهيئة بمرتبة وزير

اداألمين العام للفترة التأسيسية بمرتبة وزير، ورئيس لجنة إعدم٢٠٠8-م٢٠٠٠

.االستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية

.بالتراث الوطنيرئيس مبادرة خادم الحرمين الشريفين للعنايةم٢٠١٨-م٢٠١١

.رئيس المجلس االستشاري للهيئة العليا للسياحةم٢٠٠٢-م٢٠٠١

.وزيررئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبةم٢٠١٨

المناصب الرسمية

www.ssc.gov.sa

www.mt.gov.sa

http://www.ssc.gov.sa/
http://www.ssc.gov.sa/
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رئاسة وعضويات لجان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

م2018-م2017•

م2017•

م2018-م2016•

م2018-م2016•

م2017-م2016•

م2018-م2015•

م2017-م2014•
م2016-م2014•

2018-م 2013•

م2018-م2011•

م2018-م2011•
م2018-م2011•

م2016-م2011•

م2018-م2011•

م2015-م2010•

م2018-م2009•
م2014-م2009•

م2012-م2009•

•

م2018-م2008•

م2014-م2006•

م2010-م2006•

م2006-2008•

م2018-م2004•
م2016-م2004•

م2009-م2004•

م2000-2003•

.رئيس اللجنة االشرافية العليا لسوق عكاظ
.لمؤسس ورئيس كرسي األمير سلطان بن سلمان لعمارة المساجد بجامعة االمام عبدالرحمن بن فيص

.العليا لمشروع واحة القرآن الكريماالشرافيةرئيس اللجنة 
.(السعودية وجهة المسلمين)لمبادرة االشرافيةرئيس اللجنة 

.رئيس اللجنة التوجيهية للمدينة المنورة عاصمة السياحة اإلسالمية
.العليا لتطوير جزر فرساناإلشرافيةنائب رئيس اللجنة 

.رئيس مشروع التطوير الشامل
.عضو اللجنة التوجيهية للتنمية السياحية بمنطقة الباحة

.رئيس اللجنة اإلشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات
.الرئيس الفخري للجمعية السعودية للدراسات األثرية

.(بارع)رئيس اللجنة اإلشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية 
.عضو اللجنة العليا لتطوير الطائف

.رئيس اللجنة التوجيهية لمركز التراث العمراني الوطني
.رياضجامعة الملك سعود بال–مؤسس ورئيس كرسي األمير سلطان بن سلمان لتطوير الكوادر الوطنية 

ليونسكو للتراث موقع مصنف على قائمة ا)نائب رئيس اللجنة التوجيهية العليا لتطوير وتنمية جدة التاريخية 
(.العالمي

.رئيس المجلس االستشاري للشراكة بين الهيئة وجامعة الملك سعود
.رئيس اللجنة التنفيذية

نية االستراتيجي، رئيس اللجنة التوجيهية لخطة تنمية السياحة الوطنية، الخطة الرئيسية الثانية للسياحة الوط
.وإعادة الهيكلة وخطة العمل للثالث سنوات القادمة

اث العالمي رئيس اللجنة التوجيهية لتسجيل مواقع التراث في المملكة العربية السعودية في قائمة التر

(.اليونسكو)
.رئيس اللجنة االستشارية لآلثار والمتاحف

.رئيس لجنة التعامالت الحكومية اإللكترونية
.رئيس اللجنة التوجيهية لإلستراتيجية الوطنية لآلثار والمتحف

.رئيس لجنة اإلدارة
(.تكامل)رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية 

.مشروع العقير–رئيس اللجنة التوجيهية الوزارية لتطوير الوجهات السياحية 
.رئيس اللجنة التوجيهية الستراتيجية تنمية السياحة الوطنية والخطة الخمسية

م2017•

م2014•

م2013•

م2012•

م2011•

م2010•

م2008•

م2006•

م2003•

م2003•

(.األول)رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى آثار المملكة العربية السعودية 

.رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى التراث العمراني الوطني
.رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر السياحة واآلثار في العال

.رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الثاني للتراث العمراني في الدول اإلسالمية
.رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الوطني األول للتراث العمراني

.رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في الدول اإلسالمية
.لملتقى السفر واالستثمار السياحي السعوديرئيس اللجنة التنظيمية 

.رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي األول للسياحة والحرف اليدوية في الدول اإلسالمية
.رئيس اللجنة التنظيمية للندوة الوطنية للتراث العمراني

.رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر األول لوزراء السياحة في الدول اإلسالمية

المؤتمرات
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م حتى االن1992مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة 

م1988منذ •

م2010منذ •

م1995منذ •

-م1989•
م2010

م1989•

-م1989•

م1998

.عضو الجمعية العمومية ورئيس مجلس االدارة
.رئيس لجنة وقف خير مكة المكرمة

.سنويةال" جائزة األمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن الكريم لألطفال ذوي اإلعاقة"مؤسس ورئيس 

.رئيس اللجنة التنفيذية
".جائزة جمعية األطفال ذوي اإلعاقة"رئيس لجنة 

.رئيس اللجنة المالية

م حتى االن1998جمعية األطفال ذوي اإلعاقة

المؤتمرات

.رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيلم 2018•

.رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيلم2014•

.رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثالث لإلعاقة والتأهيلم 2009•

.رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيلم 2000•
.رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي االول لإلعاقة والتأهيلم 1992•

.رئيس مجلس األمناءم1992منذ •

(.م2000أقر من الدولة عام )رئيس لجنة النظام الوطني لرعاية المعوقين م2012•

.م     رئيس المجلس التنفيذي2015-م2008•

.م     رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية لخدمات المعوقين2017-م2001•
.م     رئيس اللجنة االشرافية العليا للوصول الشامل2016-م2001•

م1996منذ •

م2011•

-م2008•

م2018

م2007•

م2006•

م2005•

م2001•

م1997•

م1997•

م1996•

م1996•

.مؤسس ورئيس المؤسسة

-( إرسيكا" )ة الدورات التدريبية الربيعية والصيفي"تأسيس برنامج الحفاظ على التراث العمراني اإلسالمي  

.منظمة التعاون االسالمي
.جامعة الملك سعود، الرياض–تأسيس كرسي االمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني 

منظمة التعاون-(إرسيكا)–تأسيس قاعدة معلومات األمير سلطان بن سلمان للتراث المعماري االسالمي

.االسالمي

.تأسيس أرشيف معهد العاصمة النموذجي

".جائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني»تأسيس 

.تأسيس ارشيف صور الملك خالد بن عبد العزيز

.  تأسيس البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية

.تأسيس األرشيف الوطني للصور التاريخية
(.مشروعات الدراسات–مشروعات الترميم )تأسيس مشروعات التراث العمراني 

.تأسيس منتدى التراث الثقافي

م حتى االن 1996مؤسسة التراث الخيرية 

شركة مواكبة لالستثمار

.رئيس مجلس إدارة المديريةم2020

م حتى االن1986واحة الملك سلمان للعلوم

م2011منذ •

م2002-م1988•

م1986•

.رئيس مجلس األمناء

.رئيس اللجنة التنفيذية

.رئيس اللجنة التوجيهية

www.kscdr.org.sa

www.dca.org.sa

www.al-turath.com/arabic/

www.wahat.alriyadh.gov.sa

http://www.kscdr.org.sa/
http://www.dca.org.sa/
http://www.al-turath.com/arabic/
http://www.wahat.alriyadh.gov.sa/
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.عضو مؤسس•

.عضو اللجنة التنفيذية•

رئيس مؤتمر مستكشفي الفضاء الخامس والعشرين في الرياض•

.رئيس مؤتمر مستكشفي الفضاء الخامس في الرياض•

حتى االنASE1985عضو مؤسسي جمعية مستكشفي الفضاء الدولية

م حتى االن2001نادي الطيران السعودي

.مؤسس ورئيس مجلس اإلدارةم2001•

.رئيس اللجنة التنفيذيةم2010-م2001•

.(الرياح العربية)عضو فريق الطيران الشراعي م2006•

الفعاليات

.ملتقى الطيران العام الخامسم2020•

المعرض السعودي للطيرانم2019•

.ملتقى الطيران العام الرابعم2018•

.ملتقى الطيران العام الثالثم2017•

.ملتقى الطيران العام الثانيم2016•

.ملتقى الطيران العام األولم2015•

2012–م 2005الهيئة العامة للطيران المدني

.م     رئيس اللجنة اإلشرافية لتطوير مطار الملك خالد الدولي2012-م2008•

. م     عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية2012-م2005•

www.space-explorers.org

www.sac.com.sa

www.gaca.gov.sa

الطيران

(م1996-1985( )هـ1416-1405)ـ القوات الجوية الملكية السعودية "متقاعد"عقيد طيار حربي 
(ATP)طيار نقل جوي معتمد من 

197619782005

رخصة الطيران المدني 
اإلدارة االتحادية للطيران 
الواليات المتحدة األمريكية 

ـ المملكة العربية السعودية GACAرئاسة الطيران المدني 

التصديق الفرنسي لرخص الطيران األجنبية

ودية مع ساعة طيران على أنواع مختلفة من الطائرات العسكرية والمدنية والنفاثة والشراعية والعم8000أكثر من •

.  خبرة واسعة في المناطق الصحراوية والجبلية

FAA-GACAرخصة الدرجة االولى الصحية الشاملة للطيران •

(أخصائي حمولة مكوك الفضاء ديسكفري)رائد فضاء 

ـ الموافق STS-51G29/9/1405رحلة ديسكفري • م17/6/1985ه

الواليات المتحدة االمريكية–NASAإدارة الطيران والفضاء الوطنية •

م حتى االن2013جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد www.alfozanaward.org

م حتى االن2017المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق 

.رئيس مجلس أمناءم2013•

.الرئيس الفخريم2017•

www.nasa.gov

http://www.space-explorers.org/
http://www.ssc.gov.sa/
http://www.sac.com.sa/
http://www.gaca.gov.sa/
http://www.alfozanaward.org/
http://www.nasa.gov/
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ةالعضويات المهني

اللجنة العليا لتطوير الدرعية التاريخية

قائمةموقع مصنف على)م           عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية التاريخية 2017-م2005•

.  م2010عام ( اليونسكو للتراث العالمي

.رئيس لجنة التخطيط لمشروع تطوير الدرعية التاريخيةم1998-م1996•

دارة الملك عبدالعزيز

.عضو مجلس اإلدارةم2018-م2012•

.عضو الهيئة التأسيسية لمركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورةم2018-م2008•

مؤسسة األميرة حصة السديري الخيرية

.رئيس اللجنة التنفيذيةعضو مجلس األمناءم2011•

.سديريرئيس لجنة فرعية تنفيذية لمتابعة إنشاء مؤسسة األميرة حصة الم2011-م2006•

معهد العاصمة النموذجي

عضو مجلس الخريجينم 1999•

الغرفة التجارية بالرياض

.رئيس مجلس المسؤولية االجتماعيةم        2010-م2008•

وزارة الثقافة واإلعالم

.مدير إدارة اإلعالم المكلفم 1985-م1984•

.نائب رئيس اللجنة اإلعالمية بدورة لوس أنجلوس لأللعاب األولمبيةم 1984-م1983•

.باحث في إدارة اإلعالم الخارجيم 1984-م1982•

العضويات األخرى

.السعودياآليكوموس/ الرئيس الفخري م 2018-م2017•

.جمعية التراث العمراني في دبي/ العضوية الشرفية 2018-م2017•

.فرنسا–(ICOM)عضو المجلس الدولي للمتاحف م2018-م2016•

.2016يناير –( ICOM)الرئيس الفخري للجنة الوطنية السعودية للمتاحف م2018-م2016•

.طنائب رئيس الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية عن منطقة الشرق األوسم2018-م2015•

.The Experimental Aircraft Association (EAA)عضو دائم في م2014•

.الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي/ الرئيس الفخري م2018-م2013•

.الجمعية السعودية لهواة الطوابع والعمالت/ عضوية فخريةم2013•

الجمعية السعودية للمحافظة على التراث/ عضو مؤسس م     2010•

..رخصة اول مرشد سياحي بالمملكة العربية السعوديةم2008•

الطيران

م حتى االن2018األكاديمية الوطنية لعلوم الطيران www.tayaran.edu.sa

رئيس مجلس األمناءم٢٠١٨منذ •

.عضو اللجنة االستشاريةم2018-م٢٠١8•

م2018–م 2018وكالة االمارات للفضاء www.space.gov.ae

http://www.tayaran.edu.sa/
http://www.space.gov.ae/
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.  المنظمة العربية للسياحة/ م  الرئيس الفخري 2018-م2008•

.عضو جمعية الهالل االحمر السعوديم2007•

.مركز األمير سلطان بن عبد العزيز البيئي بالغاط/ م  الرئيس الفخري 2010-م2006•

.فرنسا–عضو نادي مجيف للطيران م2006•

.الجمعية السعودية لإلدارة/ العضوية الشرفية م2004•

.الجمعية السعودية لعلوم البيئة/ عضو مؤسس م2004•

AOPAالواليات المتحدة األمريكية -جمعية الطيارين ومالكي الطائرات م1995•

.الجمعية السعودية لعلوم العمران/ م  الرئيس الفخري 2000-م1993•

.عضو الجمعية الجغرافية الوطنية، الواليات المتحدة األمريكيةم1992•

.جمعية الحاسبات السعودية/ م  الرئيس الفخري 1998-م1991•

.برنامج رائد الفضاء الشاب، الواليات المتحدة االمريكيةم1989•

.عضو الجمعية البريطانية للكواكبم1987•

.عضو الجمعية االمريكية للمالحة الفضائيةم1987•

.PADIرخصة جمعية محترفي تعليم الغوص م1985•

.الجمعية السعودية للدراسات األثرية/ م  الرئيس الفخري 2018-م1981•

سجل التكريم

.وشاح الملك عبدالعزيز ـ المملكة العربية السعودية، مقدمة من الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعودم 1985•

. اإلسكندرية–درجة الدكتوراه الفخرية من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري م 2018•

.البوسنة والهرسك–درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة سراييفو للعلوم والتكنولوجيا م 2018•

.األقصر FAI–((Companion of honorجائزة تكريم عالمي من االتحاد الدولي للطيران م 2018•

د الدولية واإلقليميةتكريم من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الوسام التونسي األول لالستحقاق تقديًرا للجهوم 2017•

.2017اكتوبر –تونس / والدور الكبير في مجال السياحة العربية 

لدعم وتنمية الحركة السياحية وتغيير وتطويرUNWTOالتكريم العالمي االول من منظمة السياحة العالمية م 2017•

.رسبتمب–الصين / شنغدو–نظرة المجتمع للسياحة والتراث، ودعم جهود وبرامج منظمة السياحة العالمية 

.جائزة شخصية العام الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي للعمل اإلنساني في مجال اإلعاقة ، المنامةم 2016•

.2016مارس –اتحاد المستشفيات العربية / العربية في رعاية المعوقين جائزة الريادة م 2016•

.2015يناير -جائزة اإلبداع مقدمة من اللجنة العليا لسوق عكاظ م2015•

.جامعة هارفارد األمريكية ممثل قادة السياحة الرئيس في الدول العربية ومنطقة الشرق األوسطم2014•

.سطجائزة أمانات الشرق األوسط في الحفاظ على التراث والثقافة مقدمة من قبل معهد جوائز تميز الشرق األوم2014•

ن بلجيكا مقدمة بأمر من الملك فيليب ملك بلجيكا مقابل االسهام في تعزيز العالقات بيليوبولدميدالية الملك م 2014•

.والمملكة العربية السعودية خصوصا في مجال اآلثار

.المؤتمر العربي لالستثمار الفندقي، اإلمارات العربية المتحدة–AHICجائزة القيادة م  2014•

.جائزة أبها للعمل الخيري لخدمة ذوي االحتياجات الخاصةم 2014•

.وسام المستشار لإلنجاز المتميز، جامعة سيراكيوز، الواليات المتحدة األمريكيةم 2012•

في مجال السياحة والضيافة، مجلة األعمال العربية2012جائزة المدير التنفيذي م 2012•

.وشاح جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية من الدرجة االولى، الرياض، المملكة العربية السعوديةم2012•

(.من قبل مفوضية االتحاد األوروبي للجمعيات الخيرية)شايوجائزة م 2011•

، والفنية لتمكينالجزائر للجهود اإلنسانية، واالجتماعية، والثقافية، والعلمية-جائزة الرئيس عبدالعزيز أبو تفليقة م 2010•

.يةجامعة الدول العرب–جاءت الجائزة بناًء على توصيات المؤتمر العربي لإلعاقة . ذوي االحتياجات الخاصة

جائزة المتطوعين في األعمال البر مقدمة من قبل صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيزم 2010•

.أمير المنطقة الشرقية

.جائزة الشيخ فهد األحمد الصباح الدولية للعمل الخيريم 2010•

.جائزة الصحة العربية لإلنجاز واالبتكار في دبيم 2010•

.جائزة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لخدمة المجتمع في مجال األوقاف الخيريةم 2008•

.وسام العضوية الشرفية للداعمين جمعية األطفال ذوي اإلعاقةم 2007•

لجهودوسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة األولى من جاللة الملك عبدهللا الثاني ملك المملكة األردنية نظير ام 2005•

.المتميزة في األعمال اإلنسانية ال سيما لذوي االحتياجات الخاصة

مجموعة نشر وتقنية المعلومات )في تقنية المعلومات بالمملكة الممنوحة من قبل م2003جائزة رجل عام م 2004•

(.ITPشركة 

العضويات األخرى
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.فر في لبناندرع أبرز الشخصيات القيادية في القطاع السياحي العربي، الملتقى العربي الدولي للسياحة والسم 2003•

.جمعية األطفال ذوي اإلعاقة–وثيقة العضوية الفخرية لمنظمة التأهيل الدولية م 2000•

معية للطب ـالجاتمبلشهادة تقدير للقيادة الملهمة والمتميزة نحو تحسن معيشة المعاقين ذهنياً وجسدياً ـ كلية م 1999•

.الواليات المتحدة األمريكية

.م إلسهاماته في مجال اإلعاقة، مجلة المجلة1997رجل عام م 1997•

وإقراراً بالدعم المتميز لمعهد الدراسات الفضائية( العشرون)شهادة تقدير بمناسبة الذكرى السنوية م1997•

.ـ الواليات المتحدة األمريكيةبرنستون-بمعهد الدراسات الفضائية 

.نوط شرف للمشاركة في تحرير دولة الكويتم 1993•

.وسام تحرير دولة الكويت من الدرجة الثانية ـ دولة الكويتم 1993•

.ميدالية تحرير دولة الكويت ـ المملكة العربية السعوديةم 1993•

.وسام القائد العظيم في جيبوتي ـ جمهورية جيبوتيم 1988•

.نوط الشرف العسكري ـ الجهورية العربية السوريةم 1987•

.نوط العرش ـ المملكة المغربيةم 1987•

.شارة القوات الجوية العراقية ـ الجمهورية العراقيةم 1987•

.نوط الجدارة من الدرجة األولى ـ الجمهورية اليمنيةم 1987•

.وشاح االستقالل ـ دولة قطرم 1987•

.نوط السلطان قابوس ـ سلطنة عمانم 1987•

.نوط الفنون الوطنية ـ جمهورية لبنانم 1987•

.نوط االستقالل من الدرجة األولى ـ دولة اإلمارات العربية المتحدةم 1987•

.النوط الذهبي للعلوم واآلداب ـ جمهورية السودانم 1987•

.دولة الكويت–نوط الجدارة من الدرجة األولى م 1987•

.نوط النجمة والوشاح العظيم ـ جمهورية الصين الشعبيةم 1987•

.درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ـ المملكة العربية السعوديةم 1986•

.مفتاح مدينة داالس، تكساس ـ الواليات المتحدة األمريكيةم1986•

.مفتاح مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا ـ الواليات المتحدة األمريكيةم1986•

يز العنصري، اللجنة األمريكية العربية لمناهضة التمي"في قيادة العالم العربي الى عصر الفضاء"شهادة تقدير م 1986•

.الواليات المتحدة األمريكية

.جمهورية باكستان اإلسالمية-1–نوط الهالل للشجاعةم 1986•

نوط النجمة األردنية من الدرجة األولى، المملكة األردنية الهاشمية، مقدمة من جاللة الملك الراحل حسينم 1986•

.بن طالل

تحدةالواليات الم" ناسا"شهادة تقدير ـ مركز لندون بي جونسون للفضاء ـ وكالة الطيران والفضاء الوطنية م 1985•

.األمريكية

."ناسا"وكالة الطيران والفضاء الوطنية -نوط رحلة الفضاء م 1985•

.وسام الفارس الفخري ـ جمهورية فرنسام 1985•

والياتال–األمريكية ـ إشادة باإلنجاز التاريخي كأول رائد فضاء عربي ماستشيوستقرار مجلس نواب والية م1985•

. المتحدة االمريكية

.نوط الجمهورية من الدرجة األولى ـ الجمهورية التونسية، مقدمة من الرئيس الراحل الحبيب بو رقيبة م 1985•

.نمقدمة من الشيخ الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة، حاكم البحري-نوط مملكة البحرين من الدرجة األولى م 1985•

سجل التكريم

الجوائز المؤسسية

:جوائز الهيئة السعودية للفضاء

 22301ISO-شهادة نظام إدارة استمرارية االعمال م2020•

 20000ISO-شهادة نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات م2020•

. 27001ISO-السيبرانيشهادة نظام ادارة االمن م2020•

.9001ISO-شهادة نظام إدارة الجودة م2020•
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:جوائز الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

2019جائزة التميز الحكومي لعام -برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري م2018•

Arabian Business .

.القاهرة–جائزة االستراتيجية اإلعالمية العربية لفئة المؤسسات الحكومية م 2018•

.جمهورية الهند-جائزة أفضل منظمة حرفية -( بارع)البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية م 2018•

Holoالهولوجرامرحلة )شهادة إنجاز عالمي من شركة مايكروسوفت لتنفيذ مشروع تطبيق م 2018• Journey)

.وطنيجائزة اإلنجاز للتعامالت اإللكترونية في تعزيز االقتصاد ال–البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات م 2018•

.ةجائزة الريادة اإللكترونية في التعامالت الحكومية مقدمة من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعوديم 2018•

.جائزة الشارقة للتراث الثقافي عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاريم 2018•

.تقديرا لإلنجازات المتميزة والرائدة على مستوى الوطن العربي والعالم( تكريم)جائزة التميز من مبادرة م2018•

.ةجائزة الريادة اإللكترونية في التعامالت الحكومية مقدمة من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعوديم2017•

ISOبرعاية –جائزة التميز إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات م2016•

ISOبرعاية –جائزة التميز إلدارة أمن المعلومات م2016•

المي مقدمة مجائزة المركز الثاني كأفضل فيلم تلفزيوني وثائقي في مجاالت السياحة والتراث على المستوى العم2016•

.بالبرتغالART&TURقبل مهرجان 

:جائزة أفضل إطار للعمل المؤسسي وخطة التحول للتعامالت اإللكترونية الحكومية مقدمه منم 2016•

iCMG International

.جائزة أفضل تطبيق إلكتروني عربي مقدمة من حكومة األمارات العربية المتحدة م 2015•

.ةجائزة الريادة اإللكترونية في التعامالت الحكومية مقدمة من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعوديم 2015•

:جائزة دمج تقنية البوابة الداخلية اإللكترونية المبتكرة لموقع الهيئة مقدمة منم 2014•

We. Connect Global Leaders Berlin, Germany

.ةجائزة الريادة االلكترونية في التعامالت الحكومية مقدمة من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعوديم 2014•

.جائزة القيادة بمجال االستثمار الفندقي مقدمة من مؤتمر االستثمار الفندقي العربيم 2014•

.اإلمارات– (GISWORX14)جستكجائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية مقدمة من م 2014•

.SGSبرعاية –جائزة التميز العالمية لألنظمة اإلدارية م 2013•

.هولندا–التميز الدولي في نظم المعلومات الجغرافية مقدمة من منتدى الجغرافية المكانية م 2013•

.بيد/جائزة الشرق األوسط للتميزالسياحية اإللكترونية في الشرق األوسط مقدمة من معهد التميز بالخدمات م 2013•

.نيلسون نورمانجائزة تصميم البوابات الداخلية اإللكترونية لموقع الهيئة مقدمة من مؤسسة م 2013•

.ةجائزة الريادة االلكترونية في التعامالت الحكومية مقدمة من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السعوديم 2012•

نتدىم–جائزة أفضل جهة حكومية في المنطقة العربية في مجال الشبكات االجتماعية ووسائل االعالم الرقمية م 2012•

.اإلعالم العربي الثالث في عمان، االردن

.ISOبرعاية –فارس الجودة في السياحة م 2012•

ي الثاني للبناءالملتقى السنو-أحد أفضل المشاريع الصديقة للبيئة -مبنى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني م 2012•

(.SABIS2012)والبنية التحتية السعودي 

.تورآندآرتجائزة المهرجان الدولي ألفالم السياحة مقدمة من م2012•

الجوائز المؤسسية

.دبي–Transform Awards MENA2020-الجائزة الذهبية عن فئة أفضل هوية بصرية في القطاع العام م2020•

.دبي–Transform Awards MENA2020-الجائزة الذهبية عن فئة أفضل استخدام للهوية السمعية م2020•

.دبي–Transform Awards MENA2020-الجائزة الفضية عن فئة أفضل تطور للعالمة التجارية م2020•

.دبي–Transform Awards MENA2020-جائزة الثناء عن فئة أفضل استخدام للملكية المرئية م2020•
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.ستشاريةاالونثاني أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي والمقدمة من جريدة االقتصادية بالتعاون مع شركة تيم م 2011•

ية اإلداريةموقع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جائزة أفضل بوابة حكومية مقدمة من المنظمة العربية للتنمم 2011•

.التابعة لجامعة الدول العربية

عربيةموقع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جائزة أفضل بوابة حكومية استراتيجية مقدمة من المنظمة الم 2011•

.يةللتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع أكاديمية جوائز اإلنترنت في المنطقة العرب

جمعي–ود موقع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جائزة التميز القياسي األمريكية لبوابة المشتريات والعقم 2011•

.الواليات المتحدة األمريكية/ التسويق عبر اإلنترنت 

دارية التابعةالمركز الثاني في تقديم خدمة إلكترونية لقطاع السياحة والسفر مقدمة من المنظمة العربية للتنمية اإلم 2011•

.لجامعة الدول العربية بالتعاون مع أكاديمية جوائز اإلنترنت في المنطقة العربية

(.قرية الغاط التراثية)كأفضل مشروع بلدة تراثية مقدمة من منظمة السياحة العالمية يوليسيسجائزة م 2011•

SGSبرعاية –جائزة التميز العالمية لألنظمة اإلدارية م 2010•

.عوديةجائزة التميز في تقديم الخدمات اإللكترونية الحكومية مقدمة من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات السم 2010•

جوائزجائزة المركز الثاني في تصنيف المواقع المعلوماتية والمقدمة من األكاديمية العربية ل( موقع مركز ماس)م 2010•

.االنترنت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

الثقافيموقع المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في الدول اإلسالمية جائزة المركز األول في تصنيف المواقعم 2010•

.المقدمة من األكاديمية العربية لجوائز االنترنت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ية بالتعاون معاستراتيجية مقدمة من المنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربأفضل بوابة حكومية م 2010•

.أكاديمية جوائز اإلنترنت في المنطقة العربية

.جائزة التراث العمراني المقدمة من جمعية العمران السعوديةم2010•

ون مع جائزة المركز الثاني في األدلة وخدمات المعلومات المقدمة من األكاديمية العربية لجوائز األنترنت بالتعام2010•

.المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ية للتنمية جائزة أفضل موقع إلكتروني المقدمة من األكاديمية العربية لجوائز األنترنت بالتعاون مع المنظمة العربم2010•

.اإلدارية للمؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في الدول اإلسالمية

ز، دبيجائزة أفضل بوابة إلكترونية في مجال المعرفة والمعلومات والمقدمة من معهد جائزة الشرق األوسط للتميم 2010•

.اإلمارات العربية المتحدة

.ستشاريةاالونثاني أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي والمقدمة من جريدة االقتصادية بالتعاون مع شركة تيم م 2010•

(.يسر)المركز االول في التعامالت الحكومية اإللكترونية والمقدمة من برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية م 2010•

ي مدينةمن مهرجان أوسكار والمقدمة من مهرجان أوسكار الفيديو الدولي والذي أقيم ف“تخيل "جائزة التميز للفيلم م 2010•

.اإلسكندرية

.انيةجائزة معهد الشرق األوسط للتميز والمقمة من معهد جائزة الشرق األوسط للتميز بالبحوث والدراسات الميدم2010•

عاونوالمقدمة من األكاديمية العربية لجوائز االنترنت بالت( اإلبداع البصري)جائزة درع الحكومة اإللكترونية م 2010•

.مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

.ISOبرعاية –جائزة التميز للجودة وأمن المعلومات م 2009•

.ISOبرعاية –جائزة التميز العالمية لألنظمة اإلدارية م 2008•

.ةلإلبداع في البرامج السياحية مقدمة من منظمة السياحة العالميأوليسيسجائزة لجنة التحكيم الخاصة من م 2008•

.ISOبرعاية–جائزة التميز العالمية لألنظمة اإلدارية م 2007•

.ACNجائزة أفضل تطبيق الكتروني حكومي في الدول العربية مقدمة من المجلة العربية لألخبار الحاسوبية م 2007•

معلوماتجائزة أوراكل للتميز في التطبيقات اإللكترونية والمقدمة من شركة أوراكل جائزة التميز في تقنية الم 2006•

.المنظمة العالمية للمعايير أو المقاييس

.جائزة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي والمقدمة من المؤسسة األوروبية لرخص قيادة الحاسب اآلليم 2005•

.والمقدمة من مهرجان تيلي مندو العالمي لإلعالنات"الثقافة والتراث " جوائز عالمية لفيلمم 2005•

.تي بي العالميةآيجائزة رجل العام في مجال تقنية المعلومات في المملكة والمقدمة من مجموعة م 2003•

:جوائز مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

.منحة تحقيق التميز المؤسسي من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةم 2020•

.بيزنسآربيانجائزة اإلنجازات في المملكة العربية السعودية والمقدمة من مجلة م 2011•

.جائزة االمير محمد بن فهد لخدمة المجتمع في مجال االوقاف الخيريةم 2007•

الجوائز المؤسسية
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:جوائز مؤسسة التراث

جائزة الدكتور عبد الرحمن األنصاري  لخدمة آثار المملكةم2017•

.الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيمن

(.كوألس)الجائزة العربية الكبرى للتراث من المنظمة العربية للتربية والعلوم م2012•

.رئيس لجنة تسجيل المواقع السعودية في القائمة العالمية للتراث

.  موقع واحة األحساء بمنطقة الشرقيةم2018•

.  بمنطقة حائلوالشويمسموقع الرسوم الصخرية في جبة م 2015•

. موقع جدة التاريخية بمنطقة مكة المكرمةم 2014•

.  موقع حي الطريف بالدرعية التاريخية بمنطقة الرياضم2010•

.مدائن صالح في العال بمنطقة المدينة المنورة( الحجر)موقع م 2008•

نسكو مواقع التراث العالمي التي تم تسجيلها بمنظمة اليو

الجوائز المؤسسية

.المتاحف جزء من ذاكرة التراث الوطني•

.تجربة الهيئة في تطوير مسار األنظمة واللوائح•

.تكامل، قصة نجاح في تنمية الموارد البشرية وتوطين المهن السياحية•

.يجهود ومنجزات الهيئة في مجال تحسين وتطوير بيئة االستثمار السياح•

(.ماس)مركز المعلومات واألبحاث السياحية •

.التسويق السياحي•

.اآلثار السعودية•

(.تنوع وثراء-السعودية )البرامج والمنتجات السياحية •

.رحلة البناء المؤّسسي•

.الموارد البشرية، رؤية استراتيجية لتنمية بشرية فاعلة•

.تقنية المعلومات، رحلة التفوق والريادة•

.التراث العمراني•

.إنجازات في تطوير قطاع اإليواء السياحي•

(.بارع)الحرف والصناعات اليدوية •

.الشراكة، منهج عمل وأسلوب حياة•

.تجربة الهيئة في العناية بالتراث الوطني•

.قالوا عن روائع آثار المملكة عبر العصور•

.ِعيش السعودية، نعيش الوطن وال نكتفي بالعيش فيه•

.من قصص النجاح في السياحة والتراث الوطني•

:لقطاعاتإصدارات سلسة توثيق جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تأسيس ا

:جوائز جمعية األطفال ذوي اإلعاقة

.برنامج جرب الكرسي" حركات"جائزة أفضل مبادرة اجتماعية في المهرجان الثقافي لذوي اإلعاقة م 2018•

(.حملة خير مكة)جائزة رواد التسويق للعمل الخيري م 2017•

(.فيلم سلطان للريادة عنوان)جائزة أفضل عمل خيري سينمائي في مسابقة األفالم القصيرة م 2017•

(.هابرنامج هللا يعطيك خير)الجائزة الذهبية في مهرجان الخليج الرابع عشر لإلذاعة والتلفزيون م 2016•

(.برنامج الدمج)للتميز في العمل االجتماعي " رحمها هللا"جائزة االميرة صيتة بنت عبدالعزيز م 2016•

جائزة أفضل مبادرة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة في الملتقى الوطني الثانيم 2015•

(.برنامج توظيف ذوي اإلعاقة)للتوظيف 

.للسعودة" رحمه هللا"جائزة األمير نايف بن عبدالعزيز م 2006•
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:     الكتب المؤسسية

.أيام في الفضاء7م2019•

(.مركز الملك سلمان ألبحاث االعاقة)رؤية تتحقق م2018•

.سلمان الطبعة الثانيةم2018•

(.من تشكيل المفهوم إلى تعزيز االنتماء)البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية م2017•

.الخيال الممكنم2017•

(.جمعية االطفال ذوي اإلعاقة)حلم طفل وإنجاز وطن م2017•

KING ABDULAZIZ AND HIS PILOTم2016•

.صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وجائزة اإلنجاز مدى الحياةم2015•

.البناء بالطين في المملكة العربية السعودية–العذيباتالعودة الي األرض، منزل م2015•

.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجائزة اإلنجاز مدى الحياةم2014•

.كوكب واحدم2013•

Wings Over Arabiaم2013•

.عدسة صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودم2013•

.سلمان الطبعة األولىم2011•

.سيرة في التراث العمرانيم2010•

.تراثنا بعيونيم2010•

(.جمعية االطفال ذوي اإلعاقة)جمعية وطن م2010•

اإلصدارات الخاصة

:األفالم

.حلقات8عدد ( ذاكرة األمكنة)برنامج روافد •

.الرياح العربية•

(.  حياة جديدة للتراث العمراني السعودي)التحول •

.  الثقافة والتراث في المملكة العربية السعودية•

.فيلم المناطق•

.  تخيّل•

(. الجزء األول)رواد التراث العمراني في المملكة العربية السعودية •

(.  حلقة11)برنامج عبق التراث في القناة الثقافية في التلفزيون السعودي •

.فيلم مؤسسة التراث الخيرية•
•Heritage Heros(18حلقة حول العالم.)

•Arabian Winds

•Saudi Arabian Culture & Heritage

•Imagine

•The Gardener and the Princes

•The Gifts of History King Abdulazizi and His Pilot

•Dr. Danger – Saudi Arabia – Season 2

•1985 STS-51G Space Mission


