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مهن دددا باس ددخ ل دددي ددرات متواض ددعة م ددي مج ددال اتدارر والتت ددوير واقستة ددارات التطني ددة واتداري ددة م ددو
وأسعى دائماً لتتوير مهاراتي واكتسدا مهدارات جديددر مدل دالل الددورات والةدهادات اقبتراميدة واقسدت ادر
مل تجار اآل ريل والتعلم مل ذوي الخ رر والمعرمة

الخ رات الوظي ية
م راير  – 2020بتى اآلن

1

ديسم ر  – 2014م راير 2020م

2

مارا  – 2013ديسم ر 2014م

3

الجامعة اتسالمية مي المدينة المنورر
 وبدر الدعم ال ني مي عمادر تطنية المعلومات
 إدارر المةاريع التطنية مي عمادر تطنية المعلومات

امارر منتطة الطصيم
 مساعد مدير اتدارر العامة للتختيط والتتوير
 متابعة تن يذ األبكام مي وكالة اقمارر المساعدر للحطوق




ديعة
رئيس مركز ال ّ
رئيس لجنة مراق ة األراضي الحكومية وإزالة التعديات مي محامظة الن هانية
ديعة
كاتخ إداري مي مركز ال ّ

مؤسسة دنيا اقبتكار للحاسخ اآللي







مدير مرع الرياض
مةرف مالي وإداري ومدير الدعم ال ني
مدير المةتريات والعالقات الحكومية والمةاريع
مسؤول المةاريع والصيانة و دمات ما بعد ال يع
مةرف التدريخ مي مرع المدينة المنورر
مدير دمات اقنترنت والسيرمرات وتصميم المواقع

الخ رات التجارية
اغستس  – 2003مارا
2013م

إنةددداؤ مؤسسدددة أسدددس الحاسدددخ لتجدددارر الحاسدددخ اآللدددي و ددددمات
اقنترنت

1






يناير 2001م

2

مارا 1999م

3

ديسم ر 1998م

4

إدارر المؤسسة ب روعها واتشراف على السيرمرات والمةاريع
تن يذ عدر مةاريع توريد وصيانة بكومية و اصة
المةاركة مي تحليل وبرمجة وتصميم عدر مواقع انترنت وتت يطات
استضامة عدر مواقع انترنت وادارتها وعمل الصيانة الالزمة لها دورياً
استيراد ال ضائع مل الخارج والتصدير إلى بعض الدول العربية

انةاؤ ش كة اقعالنات العربية لتصميم مواقع اقنترنت واقعالنات
والنةر اقلكتروني
انةدداؤ ابتكددار وسددت قستضددامة مواقددع اقنترنددت و دددمات بجددز
النتاقات السعودية والعالمية
شريك مي شركة األوائل قستضامة مواقع اقنترنت

المؤ ل الدراسي
أغستس 2018

درجة ال كالوريوا مي الهندسة التطنية بتطدير ممتاز مع مرت ة الةرف
األولى
قسم :ندسة الحاسخ وتطنية المعلومات تخصص :دعم أنظمة ش كات الحاسخ
وذلك مل الكلية التطنية ب ريدر
لمحة عامة
 المعدل التراكمي 4.81 :مل 5
 مةروع التخرج :نظام تسجيل الحضور واقنصراف بواستة العنوان ال يزيائي

مايو 2020

العضويات واألنةتة
س تم ر 2018

دبلوم عالي بعد ال كالوريوا مي ( األمل السي راني ) بتطدير ممتاز مع
مرت ة الةرف األولى بمعد تراكمي  4.79مل 5
وذلك مل جامعة الطصيم

مهندا معتمد مل الهيئة السعودية للمهندسيل ()SCE
رقم العضوية 422176 :موقع الهيئةsaudieng.sa :

مارا  – 2013بتى اآلن

الةهادات والدورات

مستةار تطني وإداري مي وكائد لتطنية المعلومات
 المةاركة مي إعداد تط العمل تدارر المةاريع الطائمة والمستط لية
 المةاركة مي تحليل وتتوير بعض ال رامج والتت يطات
 تطديم دورات وورش عمل مي مجاقت متعددر
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 1اقبتكار الحكومي
 2إدارر نظام التةغيل Windows 10
 3التعريف ب رنامج Microsoft Teams
 4أساسيات تصميم ص حات الويخ
 5تتوير ص حات الويخ بلغة HTML 5
 6ش كات النتاق المحلي الالسلكية
 7إدارر نظم المعلومات الصحية
 8أساسيات مكت ة ال نية التحتية لتطنية المعلومات ITIL
 9بناؤ المكت ات الرقمية
 10تحليل العالقة بيل المتغيرات
 11برمجة المةاريع الهندسية باستخدام MS Project
 12إدارر المعلومات الةخصية ()Outlook
 13دورر إدارر المةاريع اقبترامية PMP
 14تنمية المهارات اتشرامية لرؤساؤ المراكز
 15الةهادر الدولية المتطدمة لمهارات تطنية المعلومات

برنامج جرائم المعلوماتية
تت يطات انترنت األشياؤ
برنامج اتلطاؤ ال عال
برنامج إدارر التغيير التنظيمي
بل المةكالت واتخاذ الطرارات
برنامج مهارات الت اوض
برنامج التنسيق اتداري
برنامج اتشراف اتداري
برنامج إدارر اقجتماعات
برنامج التحطيق اتداري
دورر إعداد المدربيل TOT
برنامج جرائم الوظي ة العامة
برنامج مهارات بناؤ مرق العمل
برنامج أساسيات أمل المعلومات
دورر مهارات الطيادر اقدارية ال عالة

المهارات المكتس ة
1
2
3
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تحمل ضغوط العمل
بناؤ وقيادر مرق العمل
تختيط وتنظيم وإدارر المةاريع
التدريخ وإعداد ال رامج التدري ية
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تنظيم وتحويل األعمال الورقية إلى إلكترونية
تحليل وتتوير ال رامج والمواقع والتت يطات
صيانة الحاسخ وملحطاته واألجهزر اللوبية
إدارر مراكز ال يانات واتدارات التطنية

