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دائمةةا  . طمةةوو وعسةةع  واإلداريةةة التقنيةواالستشارات  والتطوير ،اإلدارةمهندس حاسب لدي خبرات متواضعة في مجال  

الةةدورات والشةةهادات االحترافيةةة واالسةةتتادة مةة  تجةةارم ا خةةري   تسةةام مهةةارات جديةةدة مةة  خةةالللتطةةوير مهةةاراتي وا 

 والتعلم م  ذوي الخبرة والمعرفة.
 

   الخبرات الوظيتية 

 الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة  .1 حت  ا ن  – 2020فبراير 
 . داري والتقنيالمدير اإل •  

 .مدير إدارة عمادة تقنية المعلومات •

 سب ا لي. الحا  عجهزةرئيس لجنة حصر  •

 عمال عمادة تقنية المعلومات.عضو اللجنة الدائمة لمتابعة ع  •

 نية المعلومات. وحدة الدعم التني في عمادة تقمدير  •

 إدارة المشاريع التقنية في عمادة تقنية المعلومات.  •

 امارة منطقة القصيم  .2 م 2020فبراير    – 2014ديسمبر 
 التطوير. مساعد مدير اإلدارة العامة للتخطيط و  •  

 لمساعدة للحقوق.ارة افي و الة االم  متابعة تنتيذ األحكام •

 رئيس مر ز البدّيعة.  •

 رئيس لجنة مراقبة األراضي الحكومية وإزالة التعديات في محافظة النبهانية.   •

  اتب إداري في مر ز البدّيعة. •

 مؤسسة دنيا االبتكار للحاسب ا لي  .3 م 2014ديسمبر  – 2013مارس 
 ياض. رع الرمدير ف •  

 ني.مشرف مالي وإداري ومدير الدعم الت •

 دير المشتريات والعالقات الحكومية والمشاريع. م •

 مسؤول المشاريع والصيانة وخدمات ما بعد البيع.  •

 مشرف التدريب في فرع المدينة المنورة.  •

 مدير خدمات االنترنت والسيرفرات وتصميم المواقع.  •
 

   الخبرات التجارية 

سةةةب ا لةةةي وخةةةدمات الحا إنشةةةاؤ مؤسسةةةة عسةةةس الحاسةةةب لتجةةةارة .1 م 2013مارس   – 2003اغسطس 

 .االنترنت

 إدارة المؤسسة بتروعها واإلشراف عل  السيرفرات والمشاريع. •  

 تنتيذ عدة مشاريع توريد وصيانة حكومية وخاصة. •

 تحليل وبرمجة وتصميم عدة مواقع انترنت وتطبيقات.المشار ة في  •

.لصيانة الالزمة لها دوريترنت وادارتها وعمل ااستضافة عدة مواقع ان •  ا 

 ستيراد البضائع م  الخارج والتصدير إل  بعض الدول العربية.ا •

انشاؤ شبكة االعالنةات العربيةة لتصةميم مواقةع االنترنةت واالعالنةات والنشةر  .2 م 2001يناير 

 االلكتروني.

نةةت وخةةدمات حجةةز النطاقةةات انشةةاؤ ابتكةةار  وسةةت الستضةةافة مواقةةع االنتر .3 م 1999مارس 

 ية.السعودية والعالم

 شريك في شر ة األوائل الستضافة مواقع االنترنت. .4 م 1998بر ديسم



 
 

 المؤ ل الدراسي 

درجة البكالوريوس في الهندسة التقنيةة بتقةدير ممتةاز مةع مرتبةة الشةرف  2018عغسطس 

 األول 

 شبكات الحاسبنظمة دعم عتخصص:   ندسة الحاسب وتقنية المعلوماتقسم:  

 وذلك م  الكلية التقنية ببريدة

 لمحة عامة

 5م   4.81المعدل الترا مي:  •

 مشروع التخرج: نظام تسجيل الحضور واالنصراف بواسطة العنوان التيزيائي. •

 الشهادات والدورات 

 . االبتكار الحكومي.1

 .Windows 10. إدارة نظام التشغيل 2

 .Microsoft Teams. التعريف ببرنامج 3

 .HTML 5وير صتحات الويب بلغة تط. 4

 عساسيات تصميم صتحات الويب.. 5

 .PMPإدارة المشاريع االحترافية . 6

 . شبكات النطاق المحلي الالسلكية.7

 برنامج عساسيات عم  المعلومات. 8

 (.Outlookخصية )إدارة المعلومات الش. 9

 . بناؤ المكتبات الرقمية.10

 . تحليل العالقة بي  المتغيرات.11

 الصحية. إدارة نظم المعلومات. 12

 .ITILعساسيات مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات . 13

 .MS Projectبرمجة المشاريع الهندسية باستخدام  .14

 . الشهادة الدولية المتقدمة لمهارات تقنية المعلومات.15

 . برنامج جرائم المعلوماتية.16

 . تطبيقات انترنت األشياؤ.17

 نامج اإللقاؤ التعال.. بر18

 التغيير التنظيمي. برنامج إدارة .19

 . حل المشكالت واتخاذ القرارات.20

 . برنامج مهارات التتاوض.21

 . برنامج التنسيق اإلداري.22

 . برنامج اإلشراف اإلداري.23

 . برنامج إدارة االجتماعات.24

 . برنامج التحقيق اإلداري.25

 .TOT. دورة إعداد المدربي  26

 تة العامة.. برنامج جرائم الوظي27

 . برنامج مهارات بناؤ فرق العمل.28

 تنمية المهارات اإلشرافية لرؤساؤ المرا ز.. 29

  . دورة مهارات القيادة االدارية التعالة.30
 

  المهارات المكتسبة 

 . تحمل ضغوط العمل. 1

 . بناؤ وقيادة فرق العمل.2

 ع.. تخطيط وتنظيم وإدارة المشاري3

 رامج التدريبية.. التدريب وإعداد الب4

 وتحويل األعمال الورقية إل  إلكترونية. . تنظيم5

 . تحليل وتطوير البرامج والمواقع والتطبيقات.6

 . صيانة الحاسب وملحقاته واألجهزة اللوحية. 7

 . إدارة مرا ز البيانات واإلدارات التقنية.8

 

دبلوم عالي بعد البكالوريوس في ) األم  السةيبراني ( بتقةدير ممتةاز  2020مايو 

 5م   4.79بمعد ترا مي  مع مرتبة الشرف األول 

 جامعة القصيملك م  وذ
 

 واألنشطة   العضويات 

 (SCEمهندس معتمد م  الهيئة السعودية للمهندسي  ) 2018سبتمبر 

 saudieng.saموقع الهيئة:    422176رقم العضوية:  

 مستشار تقني وإداري في و ائد لتقنية المعلومات حت  ا ن – 2013مارس 

 شاريع القائمة والمستقبلية.داد خطط العمل إلدارة المالمشار ة في إع • 

 شار ة في تحليل وتطوير بعض البرامج والتطبيقات.الم •

 تقديم دورات وورش عمل في مجاالت متعددة. •


