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البيانات الشخصية:
 االســــــــــــــــــم  :بدر عبد الرمحن السيد حممد الرفاعي
 الرقم املدنــــــــــي 265042200522 :
 مركز العمــــــــل  :األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
 تاريخ امليــــــــــالد 1965/4/22 :

 اجلنســــــــــــــية  :كوييت
 احلالة االجتماعـية  :متزوج ويعول  4بنات وولد
 أرقــــــــام اهلواتف 22430464 – 99658855 – 99755979 :
احلالة التعليميــة:

ليسانس آداب – جغرافيا – ختصص مسـاند رـرا
الكويت – 1989

الوظيفة احلاليــــة:

األمني العام املساعد لشئون التخطي واملتابعة

الدورات التدريبية:

(طبوغرافيـا – جامعـة



دورة أعمال مساحة – اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



برنامج املهارات القيادية احلديثة يف القرن احلادي والعشرين – القاهرة.



دورة تطوير املهارات اإلدارية للمدراء باجلهات احلكومية – تايوان.



دورة التنمية االقتصادية الصينية والتعاون الصيين العربي – الصني.

اخلــــــــــــربات:
 األمني العام املساعد لشئون التخطيط واملتابعة يف  2016/10/27حتى تارخيه.
 األمني العام املساعد لشئون اجمللس األعلى يف  2016/1/14حتى .2016/10/26
 األمني العام املساعد للشئون اإلدارية واملالية يف  2015/4/12حتى .2016/1/13
 األمني العام املساعد لشئون اجمللس األعلى يف  2014/11/19حتى .2015/4/11
 مدير إدارة التعاون الفين والدعم التنموي – باإلنابة .2014
 مدير إدارة مكتب األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية من  2007حتى .2014
 مدير إدارة مكتب وكيل وزارة التخطيط للفرتة من  2000حتى .2007
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 عضووو مموو اً عوون وزارة التخطوويط يف ننووة نووز امللكيووة املشووكلة بووالقرار الوووزاري ر ووم
 113لسوونة  2003برئاسووة معووالي نائووب رئوويس رلووس الوووزرال ووزيوور الدولووة لشووئون رلووس
الوزرال ووزير الدولة لشئون رلس األمة.
 عضووو معووني ةمعيووة الشوورن التعاونيووة – رئوويس اللجنووة اإلداريووة واملاليووة – عضووو بلجنوووة
اخلووووودمات والفووووورو – أموووووني ال وووووندون  2001 – 2000مبوجوووووب ووووورار وزارة الشوووووئون
االجتماعية والعمل ر م  142لسنة .2000
 رئيس سم األسوان وانمعيات – إدارة أماك الدولة – وزارة املالية للفرتة من  1997حتى .2000
 مساح أراضي – وزارة املالية – إدارة أماك الدولة للفرتة من  1993حتى .1997
 خمطط جغرايف – وزارة املالية – إدارة أماك الدولة للفرتة من  1989حتى .1993
 مشرف مينال – شركة النقل العام للفرتة من  1984حتى .1989

املهمات الرســمية:
 اجتماعات املعهد العربي للتخطيط.
 اجتماعات منظمة االسكوا.
 اجتماعات ننة التنمية املستدامة.
 اجتماعات دول رلس التعاون اخلليجي.
 اجتماعات اللجنة املشرتكة الكويتية اليابانية مع غرفة التجارة وال ناعة.
 اجتماعات اللجنة املشرتكة الكويتية التونسية مع وزارة اخلارجية.
 اجتماعات اللجنة املشرتكة الكويتية امل رية مع وزارة اخلارجية.
 فعاليووات املنتوودد الوودولي لات ووال بالوودورة السادسووة بدولووة اإلمووارات العربيووة
املتحدة – الشار ة مارس .2017
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 االجتموووا ال ووواني لعوووام  2017/2016جمللوووس أمنوووال املعهووود العربوووي للتخطووويط
بانمهورية اللبنانية – بريوت يوليو .2017
 منتوودد اإل ت وواد والتعوواون العربووي مووع دول سوويا الوسووطى ووهوريووة أجربيجووان
بالعاصمة دوشنبه – طاجيكستان أكتوبر .2017
 اجتما الدورة الرابعوة للجنوة الوزاريوة الكويتيوة التونسوية املشورتكة – توونس
نوفمرب .2017
االجتماعات واللجان:


عضو ننة اختيار خربال  UNDPمكتب األمم املتحدة اإلمنائي.



عضو اللجنة التوجيهية لعرض الطلبات الطارئوة بربنواما التعواون الووطين بوني دولوة
الكويت وبرناما األمم املتحدة اإلمنائي.



رئيساً للجنوة تعويني املوو فني انودد باألمانوة العاموة للمجلوس األعلوى للتخطويط
والتنمية حتى .2016/1/23



املشاركة يف إعداد انون التخطيط التنموي مع إدارة الفتود والتشريع حتوى إصودار
القانون ر م  7لسنة .2016



رئيسواً للجنووة الوورد علووى أسووئلة أعضووال رلووس األمووة يف األمانووة العامووة للمجلووس
األعلى للتخطيط والتنمية.



رئيساً لفريق عمل احلوار التنموي باألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.

عضوية اجملالس النوعية:


عضو يف ننة املساعدات اخلارجية بوزارة املالية من  2016حتى تارخيه.



عضو رلس إدارة اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من  2015حتى تارخيه.
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عضو بانمعية انغرافية الكويتية.



عضو اللجنة املؤ تة ملمارسة اخت اصات اجمللس البلدي من .2017
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