
 

 

 

 سلمان به حمدان الغامدي

 

 

 اىَؼـــيىٍــبد اىشــخصـُخ

 ٍزشوج: اىحبىخ االجزَبػُخ 1977ً: ربرَخ اىَُالد طؼىدٌ: اىجْظُخ
رقٌ اىظجو اىَذٍّ 

1048943540 

 اىزَبض حٍ اىزوضخ: اىؼْىاُ 
رقٌ االرصبه 

0559255269 

 اىجزَذ اإلىنززوٍّ

s4s4t4@live.com 

  رقٌ اىزأٍُْبد االجزَبػُخ 

369136763 

 جبٍؼخ اإلٍبً دمحم ثِ طؼىد اإلطالٍُخ /ثنبىىرَىص إدارح أػَبه اىَــؤهــو اىــــذراطــٍ

 

          :       اىخجزاد اىؼَيُخ 

اىَهبً اىزئُظُخ اىىظُفخ اىجهخ 

شزمخ األجُز اىَْزذة ىالطزقذاً 

آرمى 

حزً ربرَخه - 2015

ّبئت اىزئُض 

اىزْفُذٌ 

ٍذَز إدارح 

اىَزبثؼخ واىزْفُذ 

  ٌياغة األه اة األيألٌّيغة للشرغة   لليشرغة ًة وضعية لتحٌحعيةلأللحقبًالة

إه شةةأنلطغة  لشرغ،ةإه شةةعللٌيتة  للغٌل،ة

 لتألٌنةلألل ىةإنليجٌغة  لشرغة لتوٌشة  خططة زٌيهةة  لقٌضيتة   لأل ٌقةة

شهبدح شنز اىَهبً اىزئُظُخ اىىظُفخ اىجهخ 

 :ٍجَىػخ رَبدح

2007 ً  –2015ً 

شزمخ رَبدح ىيزشغُو واىخذٍبد 

 . اىزظىَقُخ

 شزمخ رَبدح ىيَقبوالد

 شزمخ رَبدح األٍُْخ

اىَذَز اإلقيٍَُ 

 ىيَْطقخ اىىططً

 واىشزقُخ

 

اإلشزاف اإلدارٌ 

 واىفٍْ

 إدارح ٍهبً اىشزمبد

 

  2011ً ٍذَز ثبىَجَىػخ أفضودرع  

  اىزَُش فٍ اىؼالقبد ٍغ اىشٍالء واألداء

ً 2010  اىىظُفٍ 

 اىزَُش فٍ اإلشزاف ػيً اىَشبرَغ 

  اىَظبهَخ فٍ رفغ ٍظزىي اىخذٍخ

 2008ًواىحصىه ػيً رضب اىؼَالء

 

 

 وسارح اىذفبع واىطُزاُ 

 2001   ً   -2006ً  

 

 ٍذقق حظبثبد

ػَيُبد رذقُق 

 اىَظزْذاد اىحنىٍُخ
 

 ثْل اىزَبض

1997ً-2001ً 

رئُض صزافُِ 

 ٍصزفٍ شبٍو

اىخذٍبد اىجْنُخ 

ىؼَالء اىزَُش 

اىفزع . واىشزمبد   

 .اىزئُظٍ 

  ً1999األداء اىَزَُش ىؼب ً 

  اىَظبهَخ فٍ ػَيُخ رصحُح أخطبء

 2000ًاىْظبً ػبً 
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 : اىَـــهـــبراد واىقذراد 

ة  حهشةةعلىةإه شةة شٌقة  ضللة ل زٌعة  لعيم
  حهشةةعلىة  ل   لة قنيءة

ةعبقيتةإٌجيقٌغة   لتي ظغةعلٌعي

ة

إعه هة  هش أليتة للليشٌعة  تلأليبةلري ٌاة

ة  لنيق يت

ة  حهشة

ةعلىةإه شةةأرثشةلنةللش عة   لضيللةقيتلش  ٌغ

تبة الأللطبعة   لغاة

   طل حة
ة اه ءةلتتةوغطة  ضللةقلرلةلتلشا

ةإٌجيهة  تل لة للليرللعيشةة  لخيطبة  إلقنيعةةل ألقغة إلقه عة   لط ٌش

لعيشةةإه شةة   قتةةإلحينة  لنظٌمة إله شية للشريتة  حهشةةعلىةإ عيمة آلخشٌنة لتحٌقة  نليئج

 

 : اىــذوراد اىـزـذرَـجـُـخ

 اىجهخ ٍظًَ اىذورح

 ٍؼهذ طبك ىيزذرَت PMPٍذَز ٍشبرَغ ٍحززف  

 ٍزمش رطىَز األداءرَُْخ ٍهبراد اىزؼبٍو ٍغ اىجَهىر 

 ٍزمش رطىَز األداءاإلدارح اىفؼبىخ ىيىقذ ورزرُت األوىىَبد 

 اىهُئخ اىؼبٍخ ىيظُبحخ واِثبررشغُو ٍزامش اىَؼيىٍبد اىظُبحُخ 

 ٍؼهذ اإلدارح اىؼبٍخأٍْبء وٍأٍىرو اىَظزىدػبد 

 ثْل اىزَبضٍصزفٍ شبٍو 

 

 

:  اىهذف  اىىظُفٍ

االّضَبً إىً فزَق ػَو احززافٍ ػبىٍ اىَظزىي ٍِ اجو ٍىاجهخ و اجزُبس رحذَبد اىؼَو و اىحصىه ػيً اىَشَذ ٍِ 

 . اىَظؤوىُبد اإلدارَخ واىخجزاد اىَهُْخ ىيىصىه ىيَْبصت اىقُبدَخ 


