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 سيرة ذاتية

  
 
 
  . اليوسفبن علي  صالح بن عبدهللا   سم:اال
 . ()إنسان الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض  مدير عام الجمعية  :وظيفةال

 . أوالدة خمسمتزوج وأب ل :الحالة االجتماعية
 

 : المؤهالت العلمية 
 . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية خدمة اجتماعية، ماجستير  ✓

المؤسسة األوروبية العربية  مات غير الربحية من في المنظ الزمالة  ✓
 . )اسبانيا(  للدراسات العليا 

 . االجتماعية من مركز إعداد القادة  والمؤسسات  في الدور ندورة تأهيل القياديي ✓
 . واللغة االنجليزية في الحاسب اآللي  اتدورالعدد من  ✓

 . دراسة الحالةو الرعاية االجتماعية في مجال   عدد من الدورات ✓
 

 برات العملية : الخ
حتى عام  هـ 1413الشؤون االجتماعية منذ عام و عمل ال في وزارة سنوات ست ( 6)خبرة -1

جتماعي بدار المالحظة  مراقب وأخصائي ا: ) التالية عدد من الوظائفوالتنقل بين هـ 1419
 . ( بمؤسسة التربية النموذجيةمشرف على البرامج واألنشطة ، االجتماعية

 . ()بمدارس الرواد األهلية  ا  طالبي  ا  مرشد وات ثالث سن( 3)خبرة  -2

متالزمة  عية السعودية للتربية والتأهيل " لعالقات العامة وتنمية الموارد المالية بالجم ل ا  مدير -3
 . " داون

مديرا  لبرنامج تعليمي لألطفال  )خالل الفترة المسائية( هـ 1419ــ 1418عامي خالل عملت -4
   .مستوى برامج الوطن العربي في تونس على  حقق جائزة السعفة الفضية 

قل بين عدد من  منذ تأسيسها والتن ( جمعية األيتام )إنسانفي ة عشر سنة ع( تس 19)خبرة -5
، ثم مديرا  للعالقات العامة  مدة سنتينل اجتماعي أخصائي ت الوظائف والمناصب حيث عمل

مديرا  عاما للجمعية  يني عيت  تم حتى الجمعية . بعام المدير نائبا  لل ت رشحوتنمية الموارد ثم 
 .  زال هـ وال أ1423عام 

 . ا  ( عدد 57رئيس تحرير مجلة إنسان، التي صدر منها )-6
 عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية. -7
 . والتعاونية  عضو في عدد من اللجان االجتماعية والجمعيات الخيرية-8
 
 
   

 اإلنجازات:  

متميز   في تأسيس عمل  في تنفيذ توجيهات رؤساء مجالس ادارة الجمعية  ني هللا وفق (1
ة ..  محلي الوة دوليحقق عدد من الجوائز ال أن ن ــ بحمد هللا ــ استطعنا في جمعية إنسان 

ومنها جائزة الفوربس على مستوى الشرق األوسط، وجائزة الشيخ فهد األحمد الدولية،  
 وغيرها من الجوائز.  ى مستوى المملكة.وجائزة السعفة للنزاهة والشفافية عل

 إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية للجمعية أهم مالمحها ما يلي:   (2

 ويتيمة وأرملة على مستوى منطقة الرياض.  ا  ( يتيم41.000رعاية )  •
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 مليون لاير. وخمسين ( ثالثمائة 350.000.000) تجاوز فعلي تحقيق إيراد سنوي   •

 من خطة افتتاح الفروع.  %90ة، وهذا يمثل ( فرعا  للجمعي19إنجاز افتتاح )  •

(  850هـ حتى وصل إلى )1421( مليون عام 12تنمية رأس مال الجمعية من )  •
 مليون لاير. 

ميكنة العمل بالجمعية من خالل تنفيذ برنامج آلي جعل من جمعية إنسان جمعية    •
 . رائدة  إلكترونية 

 المملكة العربية السعودية.   اإلشراف على تنفيذ مؤتمرين لرعاية األيتام على مستوى (3

وندوات علمية على   تقديم بعض البحوث المتخصصة في المجال االجتماعي في عدة مؤتمرات  (4
 .  العالم العربي مستوى المملكة والخليج و

 

 اإلهتمامات: 
 . في المملكة  مهتم في تطوير العمل االجتماعي  -1

 يتام. األ المتخصصة في مجال خدمة   والمشاريع  برامجالمهتم في تطوير   -2

 مهتم في تطوير الذات.  -3
 

 المهارات :  
 ستخدام الحاسب اآللي. جادة اإ .1

 إجادة التعامل مع اإلنترنت وبرامج التواصل االجتماعي.  .2

 إجادة إدارة فريق العمل بما يحقق تطلعات وأهداف المنشأة.  .3

 وضع الخطط واالستراتيجيات وتنفيذها.  .4

 لقياس األداء.  إجادة متابعة تنفيذ البرامج ووضع الخطط الالزمة   .5
 11675الرياض  102111المملكة العربية السعودية ـ ص.ب   العنوان :

فاكس   0552226555جوال :  011 4917870مباشر هاتف  011 4966666 هاتف عمل  
4920184 011  

 ( say@ensan.org.sa) بريد الكتروني : 


