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 المعلومات الشخصية

 الحالة اإلجتماعية: متزوج   •

 10عدد افراد األسرة   •

 الجنسية: سعودي •

 محل الميالد: جدة •

 20/09/1962العمر:  •

 

 

 
 -الدورات التدريبية:

 

 1987الى فبراير  1986للفترة من فبراير  بريطانيا –لغة انجليزية بكلية استيفنسن بادنبرة  -
 شهادة في علوم الحاسب  -

 ادنبرة بريطانيا  –المجلس البريطاني  –اختبار لغة انجليزية جامعة كامبردج   -

 شهادة مقدمة في علوم الحاسب وانظمة الشغيل -

 شهادة في البرمجة بلغة بيسك -
 مهمة المنظمة في محو األمية المعلوماتية -مدينة ونقابات معهد لندن  -

 نوع التطبيقات –معالجة البيانات البسيطة  (1
 اختبار المهارات )شركة ارامكو( -

 % 80بدرجة   )شركة ارامكو(  5B  اختبار الرياضيات الصناعية المستوى النهائي -
 % 92)شركة ارامكو بدرجة   5Bاختبار اللغة اإلنجليزية  المستوى النهائي  -

 %  90)شركة ارامكو( بدرجة   5Bاختبار رياضيات االعمال المستوى النهائي   -
 دورة الطباعة )شركة ارامكو( عربي/ انجليزي -
 ( القطرية شركة الخطوط الجوية دورات تدريبية ) -
 2006ديسمبر  19-17دورة الوعي بالمنتجات للفترة من  (1

 2007اكتوبر  30بتاريخ  9مناولة الركاب التصنيف رقم  –دورة المواد الخطرة  (2
 -ارية:مركز ازدهار للتدريب واالستشارات اإلد  -

 2010ابريل  11-9ساعة للفترة من  12ايام  3لمدة  –دورة مهارات االشراف الفعال  (1
 2010ابريل  11الى  9رة من ساعة للفت 18ايام  3دورة تـــقييم األداء لمدة  (2

 ايرو بورت باريس –الشركة المشغلة لمطار اورلي  -
 2010جون  18الى  14دورة حلقة دراسية لمدير المطار بمطار اورلي بفرنسا للفترة من  (1
 )ريادة(معهد ريادة األعمال الوطني  -
 03/06/2013ليوم واحد بتاريخ  –دورة تحفيز الذات  (1

 27/03/2013إلى  09/03/2013دورة إبداء مشروع الصغير للفترة من  (2

 

 -الخبرات العملية:

 26/02/1991الى  08/02/1988ودي للسياحة والطيران للفترة من شركة المكتب السع (1

 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة –بوظيفة: موظف خدمات ركاب 
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 عملت كمشرف صاآلت بصاآلت الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

 عملت برنامج لتحديد المصادر لمواقف الطائرات والركاب بالصاآلت
 تكليف مؤقت لتغطية اجازة موظف -
 خطاب شكر -

-   

 16/09/1996الى  01/06/1991للفترة من  –ارامكو السعودية  (2

 مساعد إحصائي اول –بوظية 
 

 12/04/2006الى  10/08/2005الشركة الموحدة لخدمات الطائرات المحدودة للفترة من  (3

 بجدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي –بوظيفة: موظف خدمات ركاب 
 

 13/12/2007الى  01/05/2006الخطوط الجوية القطرية: للفترة من  (4
 الشحن الجوي –بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة  –بوظيفة: موظف شحن جوي 

 خطاب شكر -

-  
ــاريم الموانم المحدودة  (5 ــركة إدارة وتطوير مش ــاآلت الحج   –بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة   -ش ص

 والعمرة

 22/01/2013  - 18/10/2008للفترة من  

 22/07/2011الى  18/10/2008بوظيفة: مشرف جداول الرحالت للفترة من  -
 22/01/2013  - 23/07/2011بوظيفة: مطور برامج من  -

 

 -خطابات شكر وشهادات:

 شركة الخطوط الكمرونية

 شهادة شكر وتقدير -
 

 شركة الخطوط التركية

 شهادة شكر وتقدير -
 

   شركة ادارة وتطوير مشاريع الموانئ المحدودة 

لجداول   - لبرنامج )فكرتي( قدمت من خالله برنامج  الجوية واالحصائيات والربط  خطاب شكر  الرحالت 

والربط اآللي باإلدارة    اآللي برئاسة الطيران المدني لجداول الرحالت وتبادل معلومات الرحالت الجوية 

 المالية بالشركة. 

 خطاب شكر  -
 درع شكر -

واإلدارة المالية   )برنامج جداول الرحالت واإلحصائيات والربط اآللي برئاسة الطيران المدني  شهادة شكر  -

 بالشركة(
 شهادة تقدير لألداء المتميز -

-  
 لوس انجليس  – امريكا  The Learning Annexالتعليم الملحق 

 شهادة في الفوترة الطبية )االعمال المنزلية( -
 

 المهارات: 

 .أعالج بفعالية مهام متعددة في وقت واحد  -

 .البرهنة على القدرة على اكتساب وتطبيق المعرفة بسرعة -

 لدي خبرة ممتازة في تجميم أجهزة الكمبيوتر وتثبيت البرامج بأنواعها. -

 .VB.NETرمجة الكمبيوتر بلغة  ب -

 .و إدارات قاعدة البيانات SQL Server مدير -

 .SQL Server البرامج النصية للحفاظ على قاعدة بياناتو SQL كتابة وتشغيل -

 لتنظيم جداول الرحالت الجوية. VB.NETقمت بعمل برنامج بلغة  -
 

 اللغات:
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 اللغة األم  -  عربي -

 تحدث، كتابة وقراءة  - انجليزي -
 الهوايات:

 وتنسيق الرحالت البحرية. السباحة والغوص -
 السفر. -
 الكميوتر. -

 
 

 -يمكن مشاهدة جمم المراجم والشهادات على موقم االنترنت الخاص التالي:
www.jeddah123.com/mycv 
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