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مسيــرة وعــطــــاء

- ولد الشيخ محمد الخضير في مدينة الخبراء عام 1344 هـ 
- عــاش نشــأته االولــى فــي قريــة النفيــد فــي مزرعــة عريكانــة التــي تعلــم 

فيهــا حــب الزراعــة والنخيــل واالرض منــذ نعومــة اظافــره 
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- تلقــى تعليمــه بالكتاتيــب علــى يــد عــدد مــن المشــايخ ومنهــم المطــوع الشــيخ ناصــر 
الصالــح النويصــر ، حيــث تعلــم علــى يــده القــرآن الكريــم والقــراءة والكتابــة ، ولحرصــه 
علــى التعلــم اصبــح خــالل 6 اشــهر متفوقــًا علــى زمالئــه الذيــن ســبقوه فــي التعليــم 

بشــهور واعــوام.
- وكان مالزمــا للشــيخ فــي معظــم وقتــه يوميــا فيســتفيد المطــوع مــن وقــت فراغــه 
ويرســله فــي أشــغال بيتــه الخاصــة؛ ولربمــا أن هــذه التجربــة فــي ســنه المبكــرة أثــرت 

فــي موقفــه الــكاره للفــراغ، وحبــه لإلنجــاز خــالل مراحــل حياتــه.
- لــم يتوقــف الشــيخ محمــد فــي تعليمــه عنــد حــد مــا تعلمــه فــي الكتاتيــب وانمــا درس 
إلــى مــا تالقــاه مــن دورات تدريبيــة علــى  حتــى إتمــام المرحلــة الثانويــة باإلضافــة 

األعمــال اإلداريــة فــي شــركة أرامكــو ومعهــد اإلدارة العامــة.
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- وعندمــا بلــغ عامــه الثانــي عشــر ، انتقــل الــى مدينــة الخــرج للعمــل مــع خالــه 
عبدالرحمــن الحبيــب فــي إحــدى المــزارع التابعــة للحكومــة هنــاك ، وعمــل 
فيهــا لمــدة عــام حتــى جــاءه مــرض افقــده وعيــه لفتــرة حتــى تــم نقلــه الــى 
مدينــة الريــاض لالقامــة عنــد ابنــاء عومتــه هنــاك ، ونظــرا لســوء حالتــه 

نقلــه أخيــه االكبــر علــي الــى مدينــة ريــاض الخبــراء
- ومكــث حوالــي عاميــن فــي رعايــة العائلــة فــي ريــاض الخبــراء حتــى اســتعاد 
عافيتــه وعــاود الســفر مــرة اخــرى مــع اخيــه علــي الــى مدينــة الريــاض 
ومكــث فيهــا فتــرة بحثــا عــن فــرص للعمــل ، ولــم يجــد فيهــا مــراده وغايتــه
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- فــي عــام 1369هـــ ، انتقــل للعمــل فــي مدينــة الخــرج ، ومنهــا انتقــل للعمــل فــي شــركة 
أرامكــو فــي مدينــة الظهــران. 

- وهنــاك عمــل فــي شــركة  I P I التابعــة الرامكــو التــي كانــت تقــوم باعمــال المســاحة 
لخــط القطــار ، وعمــل كمســاعد للمســاحين االمريكييــن ومترجمــا لهــم فــي حــدود خبرتــه 

البســيطة فــي اللغــة االنجليزيــة وقتهــا.
الفتــرة  الموظفيــن فــي  لتعليــم  ارامكــو  انشــأتها شــركة  التــي  بالمدرســة  التحــق  - كمــا 
المســائية ، وعندمــا اكتشــف ان مــا يتــم تدريســه فــي الفتــرة الصباحيــة مختلــف كمــًا 
ونوعــًا ، ســعى للتســجيل فــي الفتــرة الصباحيــة، التــي كانــت  بمثابــة االنطالقــة لــه فــي 

التعلــم وحتــى فــي اســاليب ومنهجيــة التعليــم.
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- ولولــع الشــيخ الشــديد بالتعليــم ومعاناتــه مــن تفشــي األميــة بيــن العامليــن بالشــركة 
خصوصــا بيــن فئــة العمالــة الغيــر المتعلمــة ، فقــد قــام بتحويــل غرفتــه فــي المســاء 

لتعليــم بعــض العامليــن بالشــركة القــراءة والكتابــة بــدون مقابــل.
- كمــا تعلــم خــالل هــذه الفتــرة  اللغــة اإلنجليزيــة حتــى صــار معلمــًا للغــة االنجليزيــة بمــدارس 

ارامكو.
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- وفــي عــام 1374هـــ أنتقــل للعمــل بمشــروع الخــرج الزراعــي الــذي كانــت تشــرف عليــه 
شــركة أرامكــو للعمــل بوظيفــة مترجــم.

مدرســتين  بتاســيس  قــام  فقــد  الســهباء  قريــة  فــي  مــدارس  وجــود  ولعــدم  وهنــاك   -
ابتدائيتيــن فــي محافظــة الخــرج ، علــى نفقــة مشــروع الخــرج الزراعــي وكان يقــوم الشــيخ 

محمــد  الخضيــر علــى إدارتهــا واإلشــراف عليهــا.
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- قــام بتاســيس مدرســة ليليــة لتعليــم ابنــاء المزارعيــن بمدينــة الخــرج باســم “مدرســة النــور 
لمكافحــة االميــة”، واســتقطب أكثــر مــن ثالثــون مــدرس للعمــل بالفتــرة المســائية ووصل 
ــر رســمية وال تهــدف  ــر مــن 1500 طالــب وهــذه المــدارس كانــت غي عــدد الطــالب ألكث

للربــح ، فقــد كان هدفهــا مكافحــة األميــة آنــذاك ونشــر التعليــم.
- واستمر العمل بالمدرسة حتى قامت وزارة المعارف بتاسيس مدرسة حكومية ليلية.

- أســس مكتبــة أســماها مكتبــة النــور، لتكــون نــورًا فــي مجتمــع الخــرج، تعينهــم علــى القــراءة 
ــة، وتنشــر الثقافــة بينهــم، وعــرض فيهــا الصحــف والمجــالت والكتــب واألدوات  والكتاب

القرطاسيـــة، وكل مــا يحتاجــه الطالــب والمثقــف.
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- فــي عــام 1378هـــ انتقــل للعمــل بمدينــة الريــاض، كمســاعد للمديــر المالــي بالخاصــة 
بالناصريــة . الملكيــة 

- وفــي عــام 1382هـــ التحــق بالعمــل فــي الضمــان االجتماعــي مــع بدايــة تاسيســة وظــل 
فيــه حتــى تولــى منصــب المديــر االقليمــي بمدينــة الريــاض.

- وفــي منتصــف الثمانينــات الهجريــة انتقــل للعمــل كمديــرا للشــئون الماليــة واالداريــة 
لجامعــة الريــاض )جامعــة الملــك ســعود حاليــًا(.
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- أسس مدارس التربية النموذجية عام 1378هـ.
- بــدأ عــدد طالبهــا عنــد التأســيس )24 ( طالــب وأصبــح عــدد طالبهــا اآلن مــا يزيــد عــن 15,000 
طالــب وطالبــة وتعــد مــن أكبــر المؤسســات التعليميــة األهليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية  
، حتــى تحولــت الــى الشــركة الوطنيــة للتربيــة والتعليــم “شــركة مســاهمة عامــة” ، وتتملــك 

العديــد مــن المجمعــات التعليميــة المنتشــرة فــي عــدد مــن مــدن المملكــة.
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- فــي مســتهل التســعينيات الهجريــة أســس مؤسســة اجــا للتجــارة والمقــاوالت ، ثــم تحولــت 
الــى شــركة مســاهمة مقفلــة .. وهــي شــركة رائــدة فــي مجــال بنــاء المجمعــات التعليميــة 
حيــث قامــت ببنــاء العديــد مــن المــدارس والكليــات لصالــح وزارة التعليــم والتــي يزيــد عددهــا 

عــن 300 مدرســة وكليــة حتــى األن .
1430هـــ أســس شــركة عــاج لالســتثمار العقــاري “شــركة مســاهمة مقفلــة”  - فــي العــام 
.. تعمــل فــي مجــال شــراء االراضــي القامــة المبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع أو التأجيــر 
لصالــح الشــركة، إدارة وتطويــر وصيانــة العقــارات، تطويــر األراضــي والعقــارات، إقامــة المــدن 
الترفيهيــة والمشــاريع الســياحية، إقامــة وإنشــاء وتملــك وإدارة وتشــغيل وصيانــة محطــات 

الوقــود ومراكــز الخدمــة.
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- فــي خضــم هــذا التاريــخ الحافــل مــن االحــداث والنجاحــات التــي حققهــا الشــيخ محمــد الخضيــر 
علــى مــدار اكثــر مــن 70 عامــًا .. لــم يغفــل عــن اهميــة دوره فــي المشــاركة فــي األعمــال 
الخيريــة وخدمــة المجتمــع مــن حولــه، ولضمــان اســتمرار المشــاريع التنمويــة والعمــل الخيــري 
فقــد أســس شــركة وقــف محمــد ابراهيــم الخضيــر ومؤسســة محمــد ابراهيــم الخضيــر الخيريــة 
، حيــث وضــع علــى رأس اولويــات عملــه الخيــري خدمــة ودعــم قطــاع التعليــم فــي ريــاض 

الخبــراء ومنطقــة القصيــم ، ومــن اهــم االعمــال الخيريــة...



مشاريع
خدمة مجتمعية
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ويتضمن المجمع ما يلي:ـ
- دار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم 

- قاعة محاضرات تتسع لـ 500 شخص 
- مركز نسائي متكامل للتدريب على الحاسب اآللي

- مصنع ومعمل متطور للخياطة والتطريز وصناعة الملبوسات بأنواعها
- مبنى لرياض األطفال مجهز بأحدث التجهيزات

- مبنى لحضانة األطفال والعناية بهم صحيًا واجتماعيًا
- معمل حديث ومتطور لتعبئة التمور وإنتاج الحلويات

إنشاء مجمع محمد إبراهيم الخضير النسائي
رياض الخبراء
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جائــزة ســنوية بقيمــة 500,000 ريــال ، خصصــت للتنافــس واالرتقــاء بمســـتويات معاييــر األداء واإلبــداع ونشــر 
ثقافــة التميــز والجــودة واإلتقــان بيــن منســوبي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة القصيــم

رعاية جائزة الشيخ محمد الخضير  لالداء التعليمي المتميز
ادارة تعليم القصيم
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مجمــع تعليمــي يتســع لعــدد 1,440 طالــب ، ومجهــز بأحــدث األجهــزة ومعامــل اللغــات والحاســب اآللــي، 
والمختبــرات ، ومكتبــة، ومصــادر التعلــم ، والقاعــات المتعــددة األغــراض ، واألفنيــة الداخليــة المغطــاة ، 

ومســرح ، باإلضافــة إلــى جميــع المرافــق للنشــاطات المختلفــة )الرياضيــة – االجتماعيــة - الثقافيــة ( 

إنشاء مجمع الشيخ محمد إبراهيم الخضير التعليمي بنين
ابتدائي – متوسط - ثانوي

رياض الخبراء
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تــم إنشــاء المعهــد لصالــح المؤسســة العامــة للتدريــب المهنــي بهــدف تأهيــل الشــباب للحــرف والمهــن التــي 
يحتاجهــا ســوق العمــل وتوطيــن هــذه الوظائــف حيــث يشــمل المشــروع عشــرة أقســام ) ميكانيــكا – نجــارة – 
ســباكة – كهربــاء – تبريــد – بنــاء – حــدادة – دهــان – لحــام – حاســب آلــي ( باإلضافــة إلــى مبنــى اإلدارة العامــة 

ومواقــف الســيارات

إنشاء معهد محمد الخضير الثانوي للعمارة والتشييد
رياض الخبراء
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مسيــرة وعــطــــاء

تــم إنشــاء المدرســة علــى مســاحة 1077متــر مربــع بطاقــة قصــوى 420 طالبــة وتــم تســليمها لــوزارة التعليــم، 
لتوفيــر احتياجــات ادارة تعليــم البنــات بمحافظــة ريــاض الخبــراء

إنشاء مدرسة شماء السالمة االبتدائية للبنات
رياض الخبراء
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الشيخ محمد الخضير

تــم تخصيــص عــدد 2 مبنــى بمجمــع الشــيخ محمــد الخضيــر النســائي الخيــري لصالــح الجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ 
القــرآن الكريــم بريــاض الخبــراء ، التــي تعمــل جاهــدة علــى خدمــة كتــاب اللــه وتنفيــذ العديــد مــن االعمــال 

التطوعيــة التــي مــن شــأنها خدمــة اهالــي المنطقــة

إنشاء دار فاطمة الحبيب لتحفيظ القرآن الكريم
رياض الخبراء
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مسيــرة وعــطــــاء

تــم انشــاء وتأثيــث ديوانيــة الشــيخ محمــد الخضيــر بمقــر لجنــة التنميــة االجتماعيــة االهليــة بريــاض الخبــراء 
والمعنيــة بالعمــل علــى خدمــة اهالــي محافظــة ريــاض الخبــراء مــن خــالل تقديــم يــد العــون الهالــي المنطقــة 

ــم لعــرض منتجــات االســر المنتجــة ــات ومــن اهمهــا اقامــة المعــرض الدائ ــادرات والفعالي ــد مــن المب بالعدي
الديوانيــة تمثــل ملتقــى ألهالــي المنطقــة لالجتمــاع والتعــارف ومناقشــة العديــد مــن مشــاكلهم وتبــادل 

الــرؤى وطــرح االفــكار التنمويــة

إنشاء ديوانية  الشيخ محمد الخضير االجتماعية
 لجنة التنمية االجتماعية االهلية برياض الخبراء
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الشيخ محمد الخضير

ســاهم الشــيخ محمــد الخضيــر فــي تأســيس المركــز الثقافــي الحضــاري بريــاض الخبــراء وتبــرع ب )5,000,000( 
ــة عامــة بقســمين رجــال ونســاء  ــة محاضــرات تتســع ل )660( شــخصًا ومكتب ــال والمبنــى يحتــوي علــى صال ري
وتــم تجهيزهــا علــى أعلــى مســتوى وذلــك بهــدف تشــجيع الحركــة الثقافيــة وخدمــة لطــالب العلــم الباحثيــن 

والمهتميــن بالمحافظــة

إنشاء مركز األمير سلطان الحضاري
رياض الخبراء
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مسيــرة وعــطــــاء

يتــم تخصيــص القاعــة لعقــد الــدورات والتدريبيــة والفعاليــات الغــرض  منهــا تنمية المواهــب والقدرات لمختلف 
فئــات المجتمــع بمختلف اعمارهم.

إنشاء قاعة فاطمة الحبيب للتدريب والتعليم المستمر
لجنة التنمية االجتماعية برياض الخبراء
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الشيخ محمد الخضير

المركــز الثقافــي بالبدائــع يمثــل أحــد الصــروح التعليميــة ومنبــرا للثقافــة بمحافظــة البدائــع ، ويقــوم بــدور كبيــر 
ــة والثقافيــة والتعليميــة مــن خــالل إقامــة النــدوات والمحاضــرات وخدمــة طــالب  ــة التربوي ــراء العملي فــي إث

العلــم والباحثيــن.
كمــا يضــم قاعــة محاضــرات تتســع ألكثــر مــن )600( شــخص مجهــزة بأحــدث األجهــزة الصوتيــة والمرئيــة 

والضوئيــة الخاصــة بقاعــات المحاضــرات الكبيــرة. 

إنشاء مركز الشيخ محمد الخضير الثقافي
محافظة البدائع
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مسيــرة وعــطــــاء

فــي اطــار تعزيــز الشــراكة المجتمعيــة مــع ادارة تعليــم القصيــم ، تــم العمــل علــى تجهيــز وتأثيــث المركــز الثقافي 
فــي مبنــى االدارة العامــة للتعليــم الجديــد ببريــدة وفــق اعلــى المواصفــات والتجهيــزات المعمــول بهــا فــي 

مثــل هــذا النــوع مــن االبنيــة ، ويتضمــن المركــز مــا يلــي:ـ
- مركز الشيخ محمد بن ابراهيم الخضير الثقافي  

- قاعة الشيخ محمد بن ابراهيم الخضير  

مركز  وقاعة الشيخ محمد الخضير الثقافي
إدارة تعليم القصيم - بريدة
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الشيخ محمد الخضير

دعمــًا للعمــل االجتماعــي والتطوعــي فــي منطقــة القصيــم ، تــم تأثيــث وتجهيــز القاعــة التعليميــة بمركــز 
التنميــة االجتماعيــة فــي مدينــة بريــدة والتــي تحتــوي علــى أحــدث األجهــزة والخدمــات والتقنيــات وتتســع 
لــــ 65 متدرًبــا ومتدربــة ، ومتــاح اســتخدامها لكافــة مقدمــي الخدمــات غيــر الربحيــة وللقطاعــات  القاعــة 

الحكوميــة فــي منطقــة القصيــم.

قاعة  الشيخ محمد الخضير للتدريب
مكتب التنمية االجتماعية - بريدة
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مسيــرة وعــطــــاء

إنشــاء صالــة رياضيــة متكاملــة بمعهــد النــور للكفيفــات ببريــدة ، وتــم تجهيزهــا بالمعــدات واالجهــزة الرياضيــة 
المتخصصــة التــي تتالئــم مــع اســتخدام اصحــاب الظــروف الخاصــة مــن الطالبــات الكفيفــات ، حتــى يســتطيعوا 

ممارســة حياتهــم بشــكل طبيعــي واندماجهــم فــي المجتمــع.

إنشاء الصالة الرياضية 
بمعهد النور للكفيفات - بريدة
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الشيخ محمد الخضير

إنشاء وتأثيث قاعة الشيخ محمد الخضير بادارة تعليم القصيم للمحاضرات والندوات والمؤتمرات
قاعــة مجهــزة بأحــدث التجهيــزات الصوتيــة والمرئيــة تــم وضعهــا لخدمــة العلــم ونشــر الثقافــة فــي المجتمــع 
لتصبــح مركــز إشــعاع ثقافــي يرتــاده الجميــع لحضــور المحاضــرات والنــدوات واألمســيات وكافــة األنشــطة 

ــة المتنوعــة. الثقافي
وجاري العمل حاليا على اعمال صيانة القاعة ورفع كفائتها.

قاعة الشيخ محمد الخضير
إدارة تعليم القصيم - بريدة
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مسيــرة وعــطــــاء

تجهيز وتأثيث عيادة االسنان بمستشفى رياض الخبراء العام ، لخدمة المرضى من اهالي المحافظة 

تجهيز عيادة االسنان
بمستشفى رياض الخبراء
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الشيخ محمد الخضير

ســاهم الشــيخ محمــد الخضيــر بســداد قيمــة العديــد مــن االراضــي التي تم نــزع مليكتها للصالــح العام وباالخص 
لفتــح شــوارع وطــرق تســاعد علــى تســهيل الحركــة المروريــة مما يعود بالنفع علــى جميع المواطنين.

نزع ملكيات عدد من الشوارع للصالح العام
رياض الخبراء
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مسيــرة وعــطــــاء

تولــدت فكــرة انشــاء ســوق شــعبي باســم »جــادة الخبــراء« جــاري العمــل علــى االنشــاء ، بغــرض توفيــر مــا يزيــد  
عــن الـــ 170 محــل تجــاري ســيتم تقديمهــا فــي اطــار دعــم منظــم مــع الجهــات المعنيــة ووفــق آليــات محــددة 
الســتغاللها مــن قبــل الشــباب مــن الفتيــان والفتيــات علــى حــد ســواء ، القامــة مشــروعات تنمويــة تحتاجهــا 

المنطقــة واالهالــي فــي محافظــة ريــاض الخبــراء والمــدن التابعــة لهــا.

إنشاء السوق الشعبي )جادة الخبراء(
رياض الخبراء
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الشيخ محمد الخضير

إنشــاء مدرســة ثانويــة للبنــات فــي العاصمــة الســورية دمشــق تســتوعب )1,000(طالبــة ، وهــي امنيــة تطلــع 
لتحقيقهــا اهالــي المنطقــة ،حيــث كانــوا يمنعــون بناتهــم مــن اكمــال تعليمهــم الثانوي بســبب ان أكثر المدارس 

الثانويــة كانــت مشــتركة بنيــن وبنــات ، وبذلــك اصبــح لــدى بنــات المنطقــة الفرصــة فــي اكمــال تعليمهــم.

إنشاء مدرسة ثانوية للبنات في دمشق
سوريا
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مسيــرة وعــطــــاء

ــراء ، الــذي يمثــل حــدث تجــاري ســنوي هــام  المشــاركة ســنويًا فــي دعــم اقامــة مهرجــان التمــور بريــاض الخب
يعــود بالنفــع علــى المنتجيــن كمــا هــو الحــال للمســتهلكين.

دعم سنوي لمهرجان التمور
رياض الخبراء
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الشيخ محمد الخضير

المســاهمة فــي فعاليــات اســتضافة وفــد منظمــة الصحــة العالميــة العتمــاد لمدينــة ريــاض الخبــراء كمدينــة 
صحيــة.

دعم مشروع المدينة الصحية
لرياض الخبراء
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مسيــرة وعــطــــاء

باالضافة الى عدد من االسهامات في المشاريع التنموية 
األخرى ومنها ما يلي: 

- اســتكمال اعمــال انشــاء مجمــع البنــات التعليمــي )ابتدائــي – متوســط – ثانــوي( بريــاض الخبــراء ، والــذي كان 

مــن المشــاريع المتعثــرة لــدى ادارة تعليــم القصيــم.

ــدى ادارة  ــرة ل ــذي كان مــن المشــاريع المتعث ــن ، وال ــة بالقري - اســتكمال اعمــال انشــاء مدرســة تبــوك الثانوي

تعليــم القصيــم.

- التبرع بتجهيز و تأثيث قاعة محاضرات بكلية المعلمين - الرس.

- التبرع ببناء مسجد العيد الشمالي – رياض الخبراء

- التبرع بتجهيز و تأثيث مطعم بمستشفى رياض الخبراء

- التبرع بإنشاء مدرسة متوسطة نهاوند – رياض الخبراء 

- التبرع بإنشاء جامع احمد الخضير »رحمه الله« - بدولة سوريا
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الشيخ محمد الخضير

- دعم ثابت لمركز توعية الجاليات برياض الخبراء

- دعم ثابت لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالخبراء ورياض الخبراء

- دعم ثابت لصندوق عائلة الخضير

- دعم ثابت لجمعية تيسير الزواج واالصالح االسري

- دعم ثابت للجمعية الخيرية

- دعم ثابت العانات شهرية لعدد من االرامل والمطلقات







الشيخ

مسيرة وعطــاء


