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الشھادات العلمية والتعليمة:
2005م 2010-م

مرحلة الماجستير و الدكتوراه) بحث (  :دراسة في أعادة ھندسة العمليات للمشاريع  -تخطيط اس تراتيجي وتط وير  -ط رق ومع ايير الج ودة
– تطوير وتحسين المورد البشرية  -ھندرة المشاريع اإلدارية والصناعية  -جامعة التكنولوجيا بسيدني – استراليا  /كلية الھندسة
مشروع الدراسة والبحث  :إعادة ھندسة العمليات الصناعية واإلدارية  -إعادة التخطيط والتط وير وتحس ين العملي ات ف ي المش اريع وتط وير
ب رامج الم وارد البش رية والج ودة التخط يط االس تراتيجي باس تخدام التقني ات  -م ع تط وير وتنمي ة وأع اد ھيكل ة وتأھي ل المنش اة الھندس ية
والصناعية واإلدارية برامج اس تمرارية الت دريب والتط وير ف ي المملك ة العربي ة الس عودية ودول الخل يج العرب ي )ھن درة المش اريع الص ناعية
واإلدارية .(BPR
 1990 - 1989م

الكلية التقنية باإلحساء  -دبلوم ميكانيكا المحركات والمركبات

 1997 -1995م

الكلية التقنية بالرياض  -بكالوريوس ھندسة ميكانيكية

الخبرة العملية والعلمية :
 2003 -1999م

الكلية التقنية بمكة المكرمة
 -١أمين مجلس التعليم الفني بمكة المكرمة
 -٢مدير وسكرتير مكتب عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة
 -٣مدير أدارة العالقات العامة بالكلية التقنية بمكة المكرمة
 -٤مدير إدارة المشتريات بالكلية التقنية بمكة المكرمة
 -٥مدرس بقسم الميكانيكا ) األمن والسالمة الصناعية (
 -٦عضو لجنة القبول والتسجيل بالكلية
 -٧عضو اللجنة اإلعالمية للتعريف بالمؤتمر والمعرض السعودي األول
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مركز التدريب المھني بجازان
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧

مدرب بقسم السيارات والميكانيكية بمركز تدريب جازان
مدرس بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المھني بمركز التدريب المھني بجازان .
رئيس قسم السيارات والميكانيكية بمركز التدريب المھني بجازان.
مكلف بمدير مركز التدريب للفترة المسائية للمركز
مشرف للجان االمتحانات بالمركز
عضو لجنة القبول والتسجيل بالمركز
عضو لجنة الجرد و المزاد بالمركز

الجوائز والشھادات التقدير:
شھادة شكر وتقدير من نائب أمير منطقة مكة المكرمة للمتطوعين والمتعاونين لخدمة المجتمع –مشروع تقني
2011م
شھادة شكر وتقدير من سعادة الملحق الثقافي السعودي باستراليا بمناسبة رئاستي للنادي الطالبية السعوديين في سيدني
 2010م
شھادة شكر وتقدير من سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بمناسبة المشاركة في الفعاليات بكانبرا -استراليا
2009م
شھادة شكر وتقدير من سعادة مدير اكاديمية الحرمين الشريفين بجاكرتا
2009م
شھادة شكر وتقدير من سعادة الملحق الثقافي السعودي باستراليا رئيس للرابطة العلمية بنادي سيدني
 2008م
شھادة شكر وتقدير من عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة للمشاركات الداخلية والخارجية.
2003م
 2003/2002م شھادة شكر وتقدير من عمادة الكلية التقنية بمكة المكرمة للمشاركات الداخلية والخارجية
شھادة شكر وتقدير من الھيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس السعودية لحضور ومشاركة للحلقة العلمية الخاصة
2002م
بــ )سالمة األغذية ونظام تحليل الخطر باستخدام نقاط التحكم الحرجة)الھاسب((.
 2002/2001م شھادة شكر وتقدير من عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة بشان المشاركات واألشراف على مكتب العميد والعالقات العامة
 2002/2001م درع و جائزة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المھني للمتميزين من أعضاء الھيئة التعليمية في الكليات التقنية من
معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المھني .
 2002/ 2001م شھادة شكر وتقدير من أدارة المخدرات بالمشاركة في الفعاليات ضد المخدرات العاصمة المقدسة
 2001/2000م شھادة شكر وتقدير من عمادة الكلية التقنية بمكة المكرمة لجھوده المميزة والفعالة كرئيس للجنة المشتريات.
 2001/2000م شكر وتقدير من أدارة الشئون الصحية بمكة المكرمة بمناسبة المشاركة في أسبوع التبرع بالدم.
 2000/1999م شھادة شكر وتقدير من عمادة الكلية التقنية بمكة المكرمة بمناسبة األشراف على المشاركات الداخلية والخارجية
 2000/9199م شھادة شكر وتقدير للمشاركة في فعاليات المعرض المصاحب ألسبوع اإلرشاد التعليمي والمھني الذي نظمته إدارة التعليم
بمكة المكرمة لمدة أسبوع.

الدورات والمھارات والعضويات وورش العمل :
2000م 2011/م

















دورة في الحلقة العلمية الخاصة بــسالمة األغذية ونظام تحليل الخطر باستخدام نقاط التحكم الحرجة
دورة متقدمة في الشبكات واستخدامھا وطرق العمل
دورة في مبادئ واستخدامات االنترنت ومشاكل وحلول
دورة في ويندوز ميكروسوفت ٢٠٠٠
دورة في االستخدامات الحاسب اآللي اوفست  – ٢٠٠٠انترنت
دورات متعددة المسويات في اللغة االنجليزية
دورة في استراتيجيه التعليم
دورة في مھارات االستماع طرق التحدث
دورة في إدارة العالقات العالمة )السكرتارية العصرية(
دورة تطويرية في التوجيه المھني
دورة في إدارة الوقت
مھارات التعليم والتدريب المھني
تصميم برامج التعليم والحقائب التعليمية والتدريبية
إدارة المشاريع
أدارة الموارد والوقت
دورة في القيادة وبناء فريق العمل
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 دورة في بناء العالقات في موقع ) بيئة ( العمل
 مجموعة من مدرب تدريب للدورات للمھارات الھندسية والتقنية وإدارة المشاريع المتدربين والتأھيل للتدريب )(١٤
دورة مشترك
 دورة في الھندسة القيمة وھندرة المشاريع
 ورشة عمل في المؤتمر العربي الرابع للمعلومات الصناعية والشبكات بالمملكة العربية السعودية – الرياض
 ورشة عمل أساسيات مكافحة العدوة بمستشفي أجياد مكة
 ورشة عمل في تذليل الفھم لما شاع من أمراض الدم بمركز التعليم والتدريب في مستشفي أجياد مكة
 دورة في صيانة األجھزة الطبية بمستشفي أجياد مكة
 دورة حضور في قيادة السوق
 دورة حضور في أدارة التغيرات
 دورة حضور ومشاركة دورة في التخطيط االستراتيجي
 دورة حضور في برنامج الصناعة النفسية والذھنية ألداء أفضل
 دورة تطويريھا في الوسائط التعليمية ) تعدد الوسائط (
 دورة في التخطيط االستراتيجي اإلداري

المھارات :










التحدث والكتابة باللغة العربية ) األساسية (  -االنجليزية
استخدام الحاسب اآللي واالنترنت  /تصميم الشبكات  /استخدامات وين دوز  /تص ميم البيان ات /التص ميم التغراف ي و تص ميم الج داول
والبيانات /تصميم برامج التدريب والتعليم المھني والھندسي
القدرة على بناء العالقات واالتصال المباشر /غير مباشر
تحليل الدراسات والعروض المالية في المشتريات الحكومية وكيفية التعامل معھا
بناء وتطوير برامج التدريب والتعليم المستمر
القدرة على أعداد وتطوير برامج أدارة األفراد ) مورد بشرية (
القدرة على كتابة وأعداد التقرير الفنية المھنية والھندسية
متعاون مع بعض الجامعات والكليات في استراليا والنمسا ومصر واألردن والمملكة العربية السعودية في برامج التدريب
والتعليم األكاديمي الجامعي والتدريب والتطوير ....
أعداد برامج والحقائب التعليمة والتدريبية

العضوية :
 2003م
 2003م ) مستمر (
 2005م
 2008م
 2011 / 2007م
 2009م
 2010م
 2011 / 2009م ) مستمر (
2010م ) مستمر (
 2010م ) مستمر (
 2010م ) مستمر (
2011م ) مستمر (
2011م ) مستمر (
2011م ) مستمر (
٢٠١١م ) مستمر (
 ٢٠١١م) مستمر (

عضو اللجنة العليا للعالقات العامة بنادي حراء بمكة المكرمة
عضو الجمعية السعودية للمھندسين السعوديين
عضو مؤسس بالنادي السعودي باستراليا ) المشرف التعليمي ( .
رئيس الرباطة العلمية بالنادي السعودي بسيدني
عضو مركز المعلومات والشبكات الحيوية بجامعة سيدني للتقنية
رئيس نادي الطلبة السعوديين بسيدني
مستشار تعلمي ومتعاون ومنسق دولي للطالب السعوديين والعرب في شركة )  ( GATESاالسترالية
عضو الھيئة العلمية للبحوث والمؤتمرات IEEE
عضو مركز مكة للجودة العالمية
مستشار تعلمي وتدريبي في مركز المالكة للجودة بمكة المكرمة
عضو اللجنة العليا االستشارية بالكلية التقنية بمكة المكرمة
مدير أدارة الجودة بالكلية التقنية بمكة المكرمة
مدير مركز البحوث والدراسات والتطوير والجودة بالكلية التقنية بمكة المكرمة
منسق ومشرف االعتماد التقني بالكلية التقنية بمكة المكرمة
عضو ومستشار بالمنظمة العربية اإلدارية كخير دولي متعاون في التدريب والتطوير
مشرف عام وأمين مشروع التقييم الذاتي بالكلية التقنية بمكة المكرمة

البحوث والدراسات  -أوراق العمل :
2006م
يوليو
أكتوبر 2006م
ابريل 2007م

المشاركة بورقة عمل علمية في المؤتمر الدولي في أيسلندا.
المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي للكيمياء بالصين.
تقديم ورقة عمل في المؤتمر األول إلدارة المشاريع )االتجاھات المستقبلية في أدارة المشاريع( بالمملكة العربية
السعودية /الرياض
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عصام
يوليو  2007م
أغسطس 2007م
نوفمبر  2007م
يوليو 2008م
أغسطس  2008م
نوفمبر 2008م
يناير  2009م
مارس  2010م
أغسطس ٢٠١١م
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المشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي الثامن باليابان عن تقنية المعلومات .
المشاركة بورقة عمل في المؤتمر السنوي الدولي الثاني في استراليا بجامعة سيدني للتقنية .
المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع بايطاليا عن العلوم و الھندسة في أنظمة الحاسب اآللي والكھرباء
أعداد المقترح األول لمشروع وفكرة إقامة أول مؤتمر دولي للطالب السعوديين في استراليا بمدينة سيدني
المشاركة بورقة عمل في المؤتمر السنوي العاشر بجامعة بجامعه سيدني للتقنية
المشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي الثالث بجنوب أفريقا  -بريتوريا
المشاركة بورقة عمل في المؤتمر والمعرض التقني الدولي الخامس في المملكة العربية السعودية
المؤتمر السابع عشر الدولي وورش العمل عن ھندسة النظم الحاسوبية في أكسفورد  -انجلترا
المؤتمر الدولي العاشر في بناء تقنية المعلومات للتعليم والتدريب العالي – كيساد  -تركيا -
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