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 شخصية: معلومات   أوالً:
 

 سعودي ةـــــــــــــــــــاجلنسي العنزي خرس بن حممد العزيزعبد  م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالس

 هـ1398 الدــــــــــــاتريخ املي

 8 عدد األبناء متزوج احلالة االجتماعية

 ؤهل الدراسيامل

مام جامعة اإلبكالوريوس إدارة أعمال من 
ممتاز مع حممد بن سعود اإلسالمية بتقدير 

 مرتبة الشرف األىل

 .orgabuyousf1@rajhi الربيد اإللكرتوين

 

 العملية: الخبرات  ثانياً:
 

ــــــة   التـــــاريخ  الوظيفة املدة اجلهـــ

 هـ1416 -1415 مشرف نشاط سنتني                      مدرسة جامع عمر آل الشيخ                  – 1
 هـ1416 منسق إداري أشهر 6 مكتب الدعوة ابلسلي -2
 هـ1419 – 1416 موظف إداري سنوات                3 مكتب الدعوة ابلنسيم                      – 3
 هـ1421 -1420 مشرف نشاط سنة   جامع الراجحي القدمي                                         – 4
 هـ1429 -هـ 1421 مدير الشؤون اإلدارية سنوات 8 الراجحي اخلرييةسليمان مؤسسة   -5
 _ الزلت على رأس العملهـ 1429 التنفيذي الرئيس ةنس 12 النوعية أوقاف الشيخ حممد الراجحي -6

 

 التدريبية: الدورات  ثالثاً:
 

 ملدةا اجلهة املنظمة  عنوان الدورة
 التاريخ

 إىل اتريخ من اتريخ

 هـ17/6/1422 هـ13/6/1422 أايم 5 الوطنية الصناعية نظم املعلومات اإلدارية

 هـ2/8/1422 هـ29/7/1422 أايم 4 الوطنية الصناعية إدارة املخازن والرقابة على املخزون 

 هـ 8/1/1424 هـ 6/1/1423 سنة وسائط املستقبل واملستودعاتنظام املشرتايت 
 هـ 9/4/1423 هـ 7/4/1423 أايم 3 الوطنية الصناعية إدارة اجلودة الشاملة للمشرتايت

 هـ 12/9/1423 هـ 27/8/1423 يوم 15 وسائط املستقبل نظام االتصاالت اإلدارية
 هـ27/2/1424 هـ5/1/1424 شهرين الغرفة التجارية مشرتايت ومستودعات مسئولأتهيل 

 هـ 7/11/1424 هـ 5/11/1424 ساعة 12 معهد إعداد عملبناء وتشكيل فريق ال

 هـ1/3/1425 هـ28/2/1425 ساعة 12 املؤسسة الدولية للتدريب حل املشكالت واختاذ القرارات
 هـ14/4/1425 هـ11/4/1425 ساعة 16 معهد إعداد حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية

 م 11/2005 م 11/2005 يوم مجعية اهلالل األمحر مبادئ اإلسعافات األولية
 هـ29/10/1425 هـ10/10/1425 ساعة 18 معهد كوادر التنمية الشبكات األساسية
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 ملدةا اجلهة املنظمة  عنوان الدورة
 التاريخ

 إىل اتريخ من اتريخ

 هـ10/8/1426 هـ6/8/1426 ساعة 20 معهد إعداد اإلشراف اإلداري
 هـ4/5/1428 هـ2/5/1428 ساعة 20 معهد إعداد PMP إدارة املشاريع

 هـ9/6/1429 هـ8/6/1428 ساعات 10 معهد إعداد القياس والتقومي
 هـ26/6/1428 هـ22/6/1428 أايم 5 مركز عطاء PMP إدارة املشاريع

 هـ14/9/1428 هـ13/9/1428 يومني اخلبري اإلداري التهيئة لإلسرتاتيجية اجلديدة
 م30/8/2007 م30/6/2007 شهرين ICDL الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل
 هـ27/1/1429 هـ24/1/1429 أايم 4 األنظمة املتقدمة خطوة إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية خطوة ..

 هـ3/4/1429 هـ28/3/1429 أايم 5 مركز االستشارات الرتبوية نظام العمل اجلديد وتطبيقاته العملية
 هـ23/1/1432 هـ23/10/1431 أشهر 3 معهد سعودي أوجيه أساسيات التواصل ابللغة اإلجنليزية

 هـ29/5/1434 هـ25/5/1434 أايم 5 الغرفة التجارية وتقييم املشروعاتدراسات اجلدوى االقتصادية 
 هـ17/9/1433 هـ17/9/1433 ساعات 3 اللجنة االجتماعية ابلنسيم أساسيات العمل التطوعي

 م15/5/2013 م11/5/2013 أايم 5 مركز الطويل للتدريب احملاسبة لغري احملاسبني
 هـ22/7/1435 هـ19/7/1435 أايم 5 التجارية الغرفة اإلدارة املالية لغري املاليني

 م4/9/2014 م31/8/2014 أايم 5 مركز الطويل للتدريب املهارات املالية لغري املالينيتنمية 
 م12/2/2015 م8/2/2015 أايم 5 معهد صناعة احلياة CPMمدير األعمال احملرتف 
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 ويجعل عملنا في رضاه  لهداه،وأن يوفقنا  صدورنا،وأن يشرح   أمورنا، وهللا أسأل أن يتولى  
 
 


