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أكثر من 20 عاما من الخبرة في تنفيذ استراتيجيات اإلدارة
الناجحة وتحفيز فرق العمل على تحقيق اكبر النتائج. ذو خبرة

متميزة في توظيف وتطوير الموظفين . التواصل المثالي مع
اعضاء الفريق لتعزيز العالقات المهنية مع الحفاظ على الثقة.

 ا������ ا����د���

�����ر��س إدارة أ���ل
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.
2012 

 دورات ��ر���� ���� و�����

ICDL الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

الشبكات األساسية

أساسيات التواصل باللغة اإلنجليزية

نظام المشتريات والمستودعات

تأهيل مسئول مشتريات ومستودعات

التهيئة لإلستراتيجية الجديدة

دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات

مبادئ اإلسعافات األولية

 ����� دورات ��ر����

تنمية المهارات المالية لغير الماليين

اإلدارة المالية لغير الماليين

المحاسبة لغير المحاسبين

مكافحة غسيل االموال في المنظمات غير هادفة للربح

 ����� ر���

���ـــــ�
التفكير اإلبداعي ، الفعالية ، اإلنتاجية

ا��ـــــ�
تحليل المشاكل ، صنع القرار ، إدارة المشاريع ، التخطيط

االستراتيجي

ا��� ��وح ا����� ا��ا��
التعاون وتحديد األهداف وقيادة المجموعة







 ا������ت

• عضو مجلس النظار لعدد من األوقاف
• عضو مجلس اإلدارة والممثل المالي لجمعية المكفوفين "كفيف"

• عضو مجلس اإلدارة لمركز مايو استيوباثي

ABUYOUSF1@GMAIL.COM 

0530508080

الرياض
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السفر


الرياضة


القراءة

 ا����ات ا������

ا����� ا������ي
ألوقاف الشيخ محمد الراجحي النوعية

الرياض
 - حتى اآلن-2008



���� ا���ون ا��دار��
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لمدة 9 سنوات

الرياض
2000-2008 



إدارة ا�����ا��ت ��ة 3 ���ات
جمعية الدعوة واإلرشاد بالنسيم

الرياض
1995-1998 



 ا����رات ا������

إدارة الفريقمهارات التواصل

حل المشاكل بفعاليةإدارة الوقت

 ا����رات ا������

الحاسب اآلليمايكروسوفت أوفيس

شبكة الويب

 دورات ��ر���� إدار��

PMP إدارة المشاريع

CPM مدير األعمال المحترف

نظام االتصاالت اإلدارية

اإلشراف اإلداري

تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية

نظم المعلومات اإلدارية

إدارة المخازن والرقابة على المخزون

إدارة الجودة الشاملة للمشتريات

بناء وتشكيل فريق العمل

إعداد الخطة اإلستراتيجية خطوة .. خطوة

نظام العمل الجديد وتطبيقاته العملية

حل المشكالت واتخاذ القرارات

 دورات ��ر���� و����

أساسيات العمل التطوعي

دبلوم إدارة المنظمات غير الربحية


