د.محمد بن سعٌد بن عامر الحجري
عضو مجلس الشورى ،عضو مكتب المجلس ،ممثل والٌة بدٌة

* المؤهالت العلمٌة:
ــ دكتواره فً آداب اللغة العربٌة من الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة بمالٌزٌا ،عام 6102م
ــ ماجستٌر فً تخصص اللغة العربٌة ،من جامعة السلطان قابوس6112 ،م.
ــ بكالورٌوس فً الدراسات اإلسالمٌة (اإلجازة العالٌة) ،معهد السلطان قابوس للدراسات اإلسالمٌة0991 ،م.
ــ عدة دورات متخصصة فً اللغة اإلنجلٌزٌة واإلدارة وتنمٌة الذات.

* الوظائف اإلدارٌة ،واألعمال والمهام الرسمٌة:

ــ عضو مجلس الشورى ،عضو مكتب مجلس الشورى،ممثل والٌة بدٌة ،منذ أكتوبر 6101م وحتى اآلن.
ــ مقرر(رئٌس) وعضو اللجنة القانونٌة والثقافً وحقوق اإلنسان وحوار الحضارات واألدٌان فً اتحاد مجالس الدول
األعضاء فً التعاون اإلسالمً (البرلمان اإلسالمً).
ــ عمل مدٌرا للتخطٌط الثقافً فً مركز السلطان قابوس العالً للثقافة والعلوم منذ 6101م حتى عام 6101م.
ــ عمل مدرسا فً مدارس القرآن الكرٌم ،ومعاهد العلوم اإلسالمٌة ،ثم تخصصٌا للدراسات والبحوث ،ثم مدٌرا لدائرة
التخطٌط الثقافً فً مركز السلطان قابوس العالً للثقافة والعلوم ،حٌث أعد وأشرف على تنفٌذ خطط النشاط الثقافً
للمركز ما بٌن سنوات (6106-6112م) ،كما قام بالتدرٌس فً جامعة السلطان قابوس لعدة فصول دراسٌة.
ــ عمل عضوا بعدد من اللجان المتخصصة بمركز السلطان قابوس العالً للثقافة والعلوم ،وفً لجان بهٌئات ومؤسسات
أخرى ،من بٌنها:
لجنة الدراسات والبحوث بمركز الدراسات العمانٌة بجامعة السلطان قابوس ،ولجنة صٌاغة الخطة الوطنٌة العمانٌة
لمبادرة تحالف الحضارات ،ولجنة األوقاف وبٌت المال بوالٌة بدٌة ،ولجنة تنظٌم مكتبات دٌوان البالط السلطانً ،ولجنة
الفعالٌات الثقافٌة لالحتفال بنزوى عاصمة للثقافة اإلسالمٌة  ،6101وعضوا فً لجان التنظٌم لعدد من المؤتمرات
والندوات الوطنٌة ،وهو عضو بالجمعٌة العمانٌة للكتاب واألدباء.

* المشاركات العلمٌة والمؤتمرات:
شارك وساهم فً تنظٌم وإدارة أكثر من  44مؤتمرا وندوة وورشة عمل فً داخل السلطنة وخارجها ،ومن بٌنها:
سلسلة ندوات مركز السلطان قابوس العالً للثقافة والعلوم ،وسلسلة ندوات تطور العلوم الفقهٌة ،وسلسلة ندوات الجمعٌة
االقتصادٌة العمانٌة ،وندوة "آلٌات تطوٌر األداء الحكومً" بتنظٌم وزارة الخدمة المدنٌة فً سبتمبر 6106م ،وندوة
"السٌاسات اإلجتماعٌة فً إطار اإلنطالق االقتصادي" بتنظٌم المجلس األعلى للتخطٌط فً دٌسمبر 6102م ،وحلقة
النقاش حول "الشورى والمشاركة السٌاسٌة" بتنظٌم مركز السلطان قابوس العالً للثقافة والعلوم فً ٌونٌو 6100م ،وندوة
"الوقف فً عمان بٌن الماضً والحاضر" بجامعة السلطان قابوس فً أكتوبر 6119م ،حٌث قدم بحثا بعنوان ":األثر
العلمً للوقف والٌة بدٌة نموذجا" ،ومؤتمر "القٌادة والتغٌٌر االجتماعً فً العالم اإلسالمً" بتنظٌم الجامعة اإلسالمٌة
العالمٌة بمالٌزٌا فً فبراٌر6106م ،وندوة "بدٌة عبر التارٌخ" فً دٌسمبر 6106م بتنظٌم المنتدى األدبً ومكتب والً

بدٌة ،والورشة التدرٌبٌة حول "القانون الدولً لحماٌة حقوق اإلنسان ،تارٌخه وآلٌاته" ،بتنظٌم اللجنة الوطنٌة لحقوق
اإلنسان ،فً دٌسمبر6104م ،وندوة "التجارب العالمٌة فً تعلم اللغة العربٌة وتعلٌمها" فً فبراٌر 6101م ،وندوة "إدارة
مصادر التراث" بتنظٌم المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،فً استانبول – تركٌا فً دٌسمبر6100م ،وندوة "المسؤولٌن
عن التعرٌب فً الوطن العربً" بجامعة السلطان قابوس فً نوفمبر 6112م ،ومؤتمر "الدور العمانً فً وحدة األمة" فً
الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة بمالٌزٌا فً فبراٌر 6104م.

* النشر الثقافً :
كتب ونشر مقاالته فً الصحف العمانٌة منذ عام 0991م وإلى اآلن ،وأجرى عددا من المقابالت الصحفٌة ،وشارك فً
تحقٌقات صحفٌة ،فً الصحف والمجالت الخلٌجٌة والعمانٌة ،ومن بٌنها:
مجلة العربً الكوٌتٌة ،ومجلة التسامح-التفاهم ،وصحٌفة الوطن ،وصحٌفة عمان ،وصحٌفة الخلٌج ،ومجلة المعالم ،ومجلة
الواحة ،والمجلة الثقافٌة ،ودورٌة التطوٌر التربوي ،وصحٌفة الشبٌبة ،وصحٌفة الرؤٌة ،ومجلة أثٌر اإللكترونٌة.
*األعمال اإلعالمٌة منها :
أعد وقدم عددا من البرامج والحوارات التلفزٌونٌة من بٌنها:
ـ البرنامج التلفزٌونً الحواري "واحة الفكر" لتلفزٌون سلطنة عمان فً عامً 6112 -6116م.
ـ البرنامج التلفزٌونً الحواري "حوارات فً الثقافة والفكر" الذي أنتج بالتعاون بٌن مركز السلطان قابوس العالً للثقافة
والعلوم وتلفزٌون سلطنة عمان عامً 6119 -6111م.
ـ البرنامج التلفزٌونً الحواري (إضاءات معرفٌة) الذي أنتجه مجلس البحث العلمً عام 6119م.

* الدراسات واألعمال البحثٌة :
له أكثر من  01بحثا أو ورقة علمٌة أو تقعٌبا علمٌا أو دراسة منشورة وغٌر منشورة من بٌنها:
ـ رسالته العلمٌة لنٌل الماجستٌر بعنوان "الشعر العمانً فً العصرٌن النبهانً والٌعربً ،إشكالٌة اإلبداع واالتباع " عام
6112م.
ـ رسالته العلمٌة لنٌل الدكتوراه بعنوان "الشعر العمانً فً العصر البوسعٌدي ،دراسة فنٌة فً االتباع واإلبداع" عام
6101م.
ـ دراسة بعنوان "األثر العلمً للوقف والٌة بدٌة نموذجا" مقدمة لندوة الوقف فً عمان بٌن الماضً والحاضر6119م..
ـ ورقة علمٌة حول "خصائص الثقافة العمانٌة" مقدمة لألٌام الثقافٌة العمانٌة بالٌونسكو ،بارٌس ٌناٌر 6106م .
ـ دراسة بعنوان "والٌة بدٌة منذ التأسٌس وحتى التارٌخ المعاصر ،أهم المحطات واألحداث والشخصٌات التارٌخٌة" مقدمة
لندوة بدٌة عبر التارٌخ ،دٌسمبر 6106م.
ـ ورقة بحثٌة بعنوان" :اللغة العربٌة وتكوٌن الشخصٌة العربٌة" مقدم لندوة اللغة العربٌة ،التجارب العالمٌة فً تعلم اللغة
العربٌة وتعلٌمها 6119م.
ـ كتب  02مدخال للموسوعة العمانٌة التً نشرت فً عام 6104م.

*المشاركات فً خدمة المجتمع:

من هذه المشاركات:
عضو مجلس المؤسسٌن بمكتبة بدٌة العامة منذ 0991م وإلى اآلن ،وعضو لجنة اإلغاثة والعمل اإلنسانً فً والٌة بدٌة
أثناء األنواء المناخٌة (إعصار جونو) 6112م ،و(إعصار فٌت) 6101م ،وعمل فً حملة جمع التبرعات لصالح فلسطٌن
عام  6110فً والٌة بدٌة بالتنسٌق مع الهٌئة العمانٌة لألعمال الخٌرٌة ،كما ساهم فً الجهد المبذول من قبل شباب
محافظتً الشرقٌة فً إعداد ملف المطالبة بإنشاء ازدواجٌة طرٌق الشرقٌة (بدبد -صور) ،والذي رفع قدم للمقام السامً
لجاللة السلطان فً سٌح الٌحمدي عام 6112م ،وهو ٌقوم بجمع المادة التارٌخٌة ،والوثائق التارٌخٌة والمخطوطات
المرتبطة بوالٌة بدٌة وتارٌخها ،وأدبها المحلً منذ عام 6116م وإلى اآلن ،كما ساهم فً جهود والٌة بدٌة للفوز بالمركز
األول على مستوى السلطنة لمسابقة السالمة المرورٌة لعام 6104م ،وبالمركز األول فً مسابقة الحً النظٌف لعام
6104م.

* الجوائز والتكرٌم :
نال البرنامج الذي ٌقدمه "حوارات فً الثقافة والفكر" على الجائزة الفضٌة فً مهرجان الخلٌج لإلذاعة والتلفزٌون
6119م .
ُكرِّ م عن فئة مدٌري الدوائر فً حفل تكرٌم الموظفٌن المجٌدٌن بدٌوان البالط السلطانً ،عام 6100م.

