
 السيرة الذاتية المختصره                                                                         للمهندس سعد بن صالح الشعيل

 بضِ اهلل ايزمحٔ ايزحِٝ

 رلتصز ايضري٠ ايذات١ٝ

 اٚال املعًَٛات ايعاَ٘

 االصِ ; صعد بٔ صاحل بٔ ععٌٝ

 ( 6959:97697اجلٓض١ٝ ; صعٛدٟ ) 

 َٝالدٟ 9::6ايتدصص ; بهايٜٛزظ ٖٓدص١ َد١ْٝ َتدزج عاّ 

 اصِ اجلاَع٘ ; جاَع١ املًو صعٛد بايزٜاض

 احلاي١ االجتُاع١ٝ ; َتشٚج ٚ يدٟ ابٓا٤. 

  9696596096جٛاٍ ;  9665959579تًفٕٛ  –ايعٓٛإ ; ايزٜاض 

 ثاْٝا ; اخلربات 

ٛ  ١َٝٓٗ قٝاد١ٜ ٚصٓ٘ يف اَانٔ رلتًف٘  08عًُت النجز َٔ  َٞ ٚ اربا  صآٛات   َٔ ايكطاع ايعااّ احلها

ٚ  ٖٓدصٞ بايكطاع اخلاص ٚحصًت ع٢ً تدرٜب َٗين ٚ ايعدٜاد َأ الااال   ادارٟ يف ٚفاين  خاارج  ت داخاٌ 

 ايضعٛد١ٜ ٚيدٟ خربات ادار١ٜ ٚ ٖٓدص١ٝ ٚ يدٟ َٗارات ايكٝاد٠ ٚتهٜٛٔ فزم ايعٌُ.

 

 ايعضٜٛات ٚاالعُاٍ;اِٖ ايجا ; ث

 ٖا ( 6540-6507عضٛ الًط ايبًدٟ بايدٚرٙ االٚىل مبخافظ١ ايدرع١ٝ خالٍ ايفرتٙ ) -6

 ٖا(. 6547-6540ط١ ايدرع١ٝ خالٍ ايفرتٙ ) عضٛ الًط ايبًدٟ  بايدٚرٙ ايجا١ْٝ مبخاف -0

 عضٛ دلًط جل١ٓ املكاٚيني بايغزف١ ايتجار١ٜ بايزٜاض. -4

 عضٛ اهل١٦ٝ ايضعٛد١ٜ يًُٗٓدصني بدرج١ َٗٓدظ َدْٞ َضتغار.-5

 عضٛ دلًط ادار٠ اجلُع١ٝ ايضعٛد١ٜ يٓكٌ ٚتطٜٛز ايتكٓٝات ايتابع١ جلاَع١ املًو فٗد بايظٗزإ.-6

 تك١ٝٓ يًتجار٠ ٚاملكاٚالت ٚايعكارات.د ايعضٛ دلًط ادار٠ عزن١ انا-7

 املايو ٚاملدٜز ايعاّ ملهتب ايكٛظ ايضعٛدٟ يالصتغارات اهلٓدص١ٝ. -8

 املايو ٚاملدٜز ايعاّ ملؤصض١ رٖط ايتجار١ٜ. -9

 يالصتجُار.َدٜز ايتغغٌٝ ٚايصٝا١ْ لُٛع١ َٛالت املهإ ٍَٛ ايتابع١ يغزن١ ٚابٌ ايعزب١ٝ -:

 َدٜز ادار٠ املغارٜ  يغزن١ نٝاْات ايعكار١ٜ ) َغزٚع ايدرع١ٝ فٝضتٝفاٍ صيت (. -69
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 رابعا ; ايتضًضٌ ايشَين يالعُاٍ

 

 حت٢ تارخي٘ 0960َٔ عاّ -6

 (0967-0965)َدٜز ايتغغٌٝ ٚايصٝا١ْ لُٛع١ املهإ ٍَٛ يغزن١ ٚابٌ ايعزب١ٝ.-

 .ايعكاراتٚالت ٚاملكاٚيغزن١ اناد ايتك١ٝٓ يًتجار٠ يعضٛ املٓتدب ا-

 املدٜز ايعاّ ملهتب ايكٛظ ايضعٛدٟ يالصتغارت اهلٓدص١ٝ.-

 .عزن١ نٝاْات ايعكار١َٜدٜز ادار٠ َغارٜ   -

 املدٜز ايعاّ ملؤصض١ رٖط ايتجار١ٜ.-

 

 ّ 0960اىل عاّ  0969َٔ عاّ -0

 َدٜز عاّ ادار٠ املغارٜ  باملؤصض١ ايعا١َ يًتدرٜب ايتكين ٚ املٗين

 املضؤيٝات ; 

 ادار٠ املغارٜ -

 يتخًٌٝ ايعزٚض جل١ٓ ايرتصٝات يًُغارٜ  اجلدٜدٙر٥ٝط ايًج١ٓ ايف١ٝٓ -

 ر٥ٝط جل١ٓ اقزار اٚاَز ايتغٝري.-

 ر٥ٝط جل١ٓ تعٜٛض املكاٚيني.-

 املفٛض باعداد املٝشا١ْٝ ايض١ٜٛٓ يًُغارٜ -

 ايعضٛ املغارى يعزض َغارٜ  املؤصض١ بٛسار٠ ايتدطٝط. -

 

 0960اىل عاّ  0997َٔ عاّ -4

 بادار٠ املغارٜ  باملؤصض١ ايعا١َ يًتدرٜب ايتكين ٚ املٗينَدٜز ادار٠ االعزاف ٚايتٓفٝذ 

 املضؤيٝات;       

 االعزاف ع٢ً املغارٜ -

 ر٥ٝط جل١ٓ اعتُاد املٛاد ٚ ايعٝٓات.-

 ر٥ٝط جل١ٓ اٚاَز ايًتغٝري-

 ر٥ٝط ايًج١ٓ ايف١ٝٓ يتخًٌٝ ايعزٚض ايتابع٘ يًج١ٓ تزص١ٝ املغارٜ .-
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 ّ 0997اىل عاّ  8::6َٔ عاّ -5

٘  –ٚسار٠ احلزظ ايٛطين  َادٜز   –  OPM َزنش تطٜٛز احلزظ ايٛطين َ  ايٛالٜات املتخدٙ االَزٜهٝا

 ايفزٜل اهلٓدصٞ املغرتى.  JETَغزٚع حتت ادار٠ 

 املضؤيٝات;

 ادار٠ َغزٚع اْغا٤ املدارظ ايعضهز١ٜ خبغِ ايعإ-

 ادار٠ َغزٚع اْغا٤ َباْٞ يٛا٤ االَري تزنٞ االٍٚ -

 ن١ًٝ املًو خايد ايعضهز١ٜ َدٜز َغزٚع تٛصع١-

 َدٜز َغزٚع َب٢ٓ نتٝب١ صٝا١ْ االصًخ١ ٚايذخريٙ-

 َدٜز َغزٚع اْغا٤ طزم َٝادٜٔ ايزَا١ٜ باحلزظ ايٛطين-

 ( ظدٙ ٚ ايزٜاض ٚ جاسإ.  LAVَدٜز َغزٚع اْغا٤ َباْٞ )  -

ٚ  املغااارن١ نااأُ ايفزٜاال اهلٓدصاااٞ املغاارتى يف    - ١ املًاااو َدٜٓااااْغاااا٤ َبااااْٞ َضتغااف٢ املًاااو فٗااد 

 عبدايعشٜش ايطبٝ٘ خبغِ ايعإ.

 

 ّ 7::6اىل عاّ  9::6َٔ عاّ  -6

 َٗٓدظ َٛق  –ادار٠ املغارٜ   –ٚسار٠ احلزظ ايٛطين 

َتابع١ تٓفٝذ َغارٜ  باملٛاق  ٚ اصتالّ االعُاٍ باملٛاق  ٚ نتاب١ ايتكارٜز ايف١ٝٓ ٚ اهلتدصا١ٝ ٚ اعتُااد   -

 املكاٚيني.املٛاد ٚ املدططات ٚ االجتُاع َ  

 

 ايتعًِٝ ٚ ايتدرٜبخاَضا ; 

 املضت٣ٛ اصِ ج١ٗ ايتدرٜب اٚ ايتعًِٝ ايبٝإ

 9::6 بهايزٜٛظ جاَع١ املًو صعٛد بهايٛرٜط ٖٓدص١ َد١ْٝ

ادار٠ اجلٛد يف اعُاٍ ايتصُِٝ 

 ٚايتٓفٝذ اهلٓدصٞ

صالح -اجلٝػ االَزٜهٞ

 املٗٓدصني

 دٚر٠ تدرٜب١

 صالح-االَزٜهٞ اجلٝػ ادار٠ املغارٜ 

 املٗٓدصني

 تدرٜب١ دٚر٠

 صالح-االَزٜهٞ اجلٝػ ادار٠ املغارٜ  املتكد١َ

 املٗٓدصني

 تدرٜب١ دٚر٠

 دٚرات تدرٜب١ َعاٖد خاص١-َعٗد االدار٠ ايعدٜد َٔ ايدٚرات داخٌ ايضعٛد١ٜ

ايعدٜد َٔ حضٛر املؤمتزات 

 ٚايًكا٤ات ٚ ايٓدٚات اهلٓدص١ٝ

َعاٖد -١٦ٖٝ املٗٓدصني

 َتدصص١

 ْدٚات ٚيكا٤اتذلانزات ٚ

 


