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 : شخصيــةمعلومات  •

 مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنسية االســــــم 

 الرياض 21/12/1966 سعودي المهندس / محمد معلوي حسين الذيب الشهراني

وان
لعن

ا
 

البريد  0553544440 هاتف جوال
 اإللكتروني

bo.yzeed1417@gmail.com 

 ادارة الدفاع المدني بعسير الجهة (هـ1440)عميد مهندس متقاعد  :الوظيفة
 

 المؤهـــــالت العلمية: •

 الجامعة  تاريخه المــــؤهـــــل م
 جامعة الملك سعود هـ1411 هندسة في البكالوريوس  1

2 
دبلوم عالي في الحماية المدنية 

 والسالمة  
 االمنيةجامعة االمير نايف للعلوم  هـ1415

 

 الدورات التدريبية : •

 : اهمها  وورش العمل والندوات والمحاضرات الدورات التدريبية( مشاركة من 58اتمام اكثر من ) •

 تاريخه  الدورة /البرنامج  م
 هـ1411 دورة تأهيل الضباط الجامعيين  كلية الملك فهد االمنية 1
 ه1413 والذريةدورة في الوقاية من االشعاعات النووية  2
 هـ1424 دورة عن التدخل في حوادث المواد الخطرة 3
 هـ1430 دورة عن قيادة العمليات في مواجهة الحوادث الكبرى المتقدمة 4
 هـ1432 دورة عن قيادة العمليات إلدارة الكوارث و األزمات لدول الخليج العربي 5
 هـ1426 دورة في مجال مكافحة المتفجرات 6
 ه1425  رق التدخل التأسيسية )منظمة حظر األسلحة الكيميائية الدولي ( فدورة  7
 هـ1426 ورة تدريب لفرق التدخل المتقدمة )منظمة حظر األسلحة الكيميائية الدولي ( د 8
 هـ1432 دورة قيادة العمليات الدارة الكوارث واالزمات لدول مجلس التعاون الخليجي. 9

 

 الخبرات العملية :  •

 السابقة الوظيفة
مدير االدارة العامة للدفاع 
 المدني بخميس مشيط 

 هـ 1436/1440 الفترة 

 
مدير ادارة العمليات الميدانية 

 خميس مشيط   /بالدفاع المدني
 1426/1436 الفترة

 

 واللجان المشارك فيها :   العضوياتاهم  •

 نوع العضوية اللجنة  م

 
 السيرة الذاتية ا



 2 

1 

االمنية في حادثة لجنة التحقيق  عضو

سقوط طائرة الدرونز بمطار ابها 

 برئاسة نائب امير عسير

 ممثل المديرية العامة للدفاع المدني بعسير

2 
عضو اللجنة االمنية بمحافظة خميس 

 مشيط
 مدير االدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط

3 
عضو اللجنة االمنية الخاصة بالتنشيط 

 الساحي في عسير
 ممثل المديرية العامة الدفاع المدني بعسير

4 
لجنة العمليات المشتركة بقيادة عضو 

 المنطة الجنوبية بخميس مشيط 
 ممثل المديرية العامة الدفاع المدني بعسير 

5 
عضو الهيئة السعودية للمهندسين 

 بدرجة مستشار
 دائمة 

6 

بحوادث عضور اللجنة االمنية الخاصة 

سقوط المقذوفات الحربية بخميس 

 مشيط

 مدير االدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط

7 

 10المشاركة  كمدير عمليات  ولمدة 

سنوات في التجارب الفرضية السنوية 

 التي تنفذ في مطار أبها 

 مدير ادارة العمليات في االدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط

8  

ن التحقيق الخاصة عضو في لجا

بحوادث سقوط الطائرات الحربية 

الواقعة ضمن الحدود االدارية بخميس 

 مشيط.

 مدير االدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط

 

 مهارات  : ال •

 المهارات 

 .       اجادة اللغة االنجليزية تحدثاً وكتابة•  

 اجادة مهارات التواصل مع االخرين .• 

  استخدام برامج الكمبيوتر ووسائل التواصل االجتماعي.اجادة • 

  العمل بفعالية ضمن الفريق.• 

 مهارة مخاطبة الجمهور.• 

  

 

 

 ,,,وهللا ولي التوفيق      

 


