
 
 
 

 تعريف مختصر

 الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان العريني

   "يمتلك خبرات استراتيجية واسعة في مجاالت مختلفة أكاديمية ومدنية وعسكرية وشارك في      

َ ودولياً، و رهالعديد من مجالس األدا له باع طويل في العمل ما زال واللجان الرئيسية محليا

، ونشاط في االدب والشعر وقنوات التواصل التطوعي في الجمعيات العلمية والخيرية

 "االجتماعي

ً منصب عضو مجلس المديرين في شركة ضوئيات و   يشغل الدكتور عبدالرحمن حاليا

وتقنية المعلومات المملوكة لشركة الكهرباء، كما يشغل منصب عضواً في مجلس  لالتصاالت

محاضراً بكلية الملك العمل بدأ و، للعلوم والتقنية هللا مركز البيانات الوطني بجامعة الملك عبد

 فيصل الجوية وتدرج في مختلف المناصب فيها، كما أشرف على تأسيس مركزاً لألبحاث

، وعمل مستشاراً غير متفرغ للقوات وتولى إدارتها معلومات في الكليةومركزاً لل والتطوير

وساهم في تطوير الجوية ومستشاراً للقوات المشتركة آنذاك، وشارك في عمليات استراتيجية 

ج الكلية وتحصل على شهادات تقدير من صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز مناه

على عدد من أيضا وتحصل وزير الدفاع و الطيران رحمه هللا و من سمو نائبه رحمه هللا 

األوسمة واألنواط، كما عمل مستشاراً بوزارة التربية والتعليم، وشارك في تأليف مناهج الحاسب 

وتقنية المعلومات،  االتصاالت حلة الثانوية لعدة سنوات، وبعدها عمل مستشاراً لوزيراآللي للمر

ً لبرنامج التعامالت  ً للخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات، ومن ثم مديراً عاما وأمينا

اإللكترونية الحكومية )يسر(،وشارك في عضوية لجان عديدة بهيئة الخبراء، وعضوية مجالس 

والهيئة العامة ومنها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهيئة المدن الصناعية، يدة إدارة عد

، وعلى دوليةكما مثل المملكة في عدة محافل ، والبريد السعودي وغيرها تلإلحصاء و المعلوما

مثل قطاع االتصاالت في عدد من اللجان العليا كاللجنة المدنية بمدينة الرياض المستوى المحلي 

وعلى  ن اإلسالمية وغيرها.ضاممة لمؤتمر قمة التظمة لمؤتمر األوبك واللجنة المنظاللجنة المنو

ً لها لعدة  صعيد العمل التطوعي، ساهم في تأسيس جمعية الحاسبات السعودية وعمل رئيسا

سنوات وأسس مجلة عصر الحاسب وعمل رئيساً لتحريرها عدة سنوات، وعضواً في اللجنة 

يد خادم الحرمين  نتقدير م تيوتحصل على شهاد ز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقةلمركالتأسيسية 

االن الدكتورو عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، العزيز حفظه هللا عبد سلمان بن الملكالشريفين 

ً لرئيس لجنة في اعضواً  لجمعية الخيرية بحريمالء، وعضواً للجنة األهلية بحريمالء، ونائبا

 .بجمعية األطفال المعاقينورئيساً للجنة تقنية المعلومات  ،فيها العلمي التفوقجائزة 


