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 السيرة الذاتية
 

 شخصية بيانات

 

 : سعوديالجنسية  : سعيد بن علي سعد الشهرانياالسم

 مساعد عميد القبول والتسجيل للشؤون الفنية :الحاليالعمل 

  عمادة شؤون القبول والتسجيل –جامعة الملك سعود  العنوان:

 

 

 المؤهالت العلمية

 

 .هـ1241جامعة الملك سعود  –ظم المعلومات علوم الحاسب ون كلية-تخصص نظم معلومات  بكالوريوس

 

 .هـ1211جامعة الملك سعود  –علوم الحاسب ونظم المعلومات  كلية-بلوم تخصص تقنية معلومات د

 

 

 

 الدورات التدريبية:

 

 مكان انعقادها تاريخها اسم الدورة التدريبية

 Future horizons 11/12/1202-41/10/1202  ادارة المشاريع

 ال اي تي اي 

(ITIL foundation training ) 
 التسويق الشامل للتدريب 42/12/1204-01/12/1204

 14/14/1201-42/11/1201 الذكاء العاطفي
جامعة الملك -عمادة تطوير المهارات 

 سعود

 42/11/1201-44/11/1201 التخطيط االستراتيجي
جامعة الملك -عمادة تطويرالمهارات 

 سعود

 10/12/1201-14/12/1201 ادارة الوقت
جامعة الملك -عمادة تطوير المهارات 

 سعود

 12/12/1201-12/12/1201 ادارة اداء المرؤوسين
جامعة الملك -عمادة تطوير المهارات 

 سعود

Java EE 12/10/1242-44/10/1242بناء التطبيقات باستخدام   ORASCOM–EGYBT  

44/10/1242-12/10/1242 البرمجة بلغة الجافا  ORASCOM– EGYBT  

 معهد االدارة العامة 10/12/1242-41/10/1242 اوراكل-ادارة نظم قواعد البيانات

 معهد االدارة العامة 12/10/1242-01/14/1242 بلغة جافا اإلنترنتبرمجة تطبيقات 

 بناء التقارير باستخدام

Oracle report developer 10G 
 الرياض –نيو هورايزون  14/11/1240-40/11/1240

 بناء تطبيقات االنترنت باستخدام 

Oracle form 9I 
 الرياض –نيو هورايزون  40/12/1242-11/10/1242

 الرياض –نيو هورايزون  PL/SQL 12/12/1242-10/12/1242البرمجة باستخدام 

 مقدمة في 

Oracle 9i SQL 

 الرياض –نيو هورايزون  41/10/1242-10/12/1242

 معهد االدارة العامة SQL 10/11/1242-11/12/1242لغة االستفسار البنائية 

 معهد االدارة العامة 42/11/1244-44/14/1241 تصمصم نظم قواعد البيانات

 41/12/1212-12/10/1212 اللغة االنجليزية
ركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر م

 جامعة الملك سعود –

 معهد االدارة العامة 12/10/1212-12/12/1212 تحليل وتصميم االنظمة االساسي

 معهد االدارة العامة MVS/JCL 14/12/1210-40/12/1210لغة التحكم في العمل 



 4 

 معهد االدارة العامة 40/12/1214-10/10/1214 البرمجة بلغة سي

 

 واللجان المؤتمرات

 29th Annual Strategic Enrollment Management Conference 
 November 3-6, 2019 (Sunday-Wednesday) Dallas, TX 

 

 ) AACRAO Annual Meeting th2018 (104 

March 25-28, 2018 (Sunday-Wednesday    

Orlando World Center Marriott Orlando FL 

 

 2017 (103rd) AACRAO Annual Meeting  

April 2 - 5, 2017 (Sunday-Wednesday) 

Minneapolis Convention Center  

Minneapolis, MN 

  مارات العربية المتحدةالالمنعقد في مدينة دبي بدولة ا 4110 اإللكترونيةمؤتمر الحكومة 

 حتى اآلن 1200-1-1من  القبول اإللكتروني الموحد للطالب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض لجنة 

 حتى اآلن 1200-1-1من الرياض  بمدينةالتقنية  والكليةفي الجامعات الحكومية  للطالبات القبول اإللكتروني الموحد لجنة 

  بالجامعةة األكاديميب وتطبيق النظام على تنفيذ مشروع توريد وتركي لإلشرافالدائمة  االستشاريةاللجنة 

41\2\1202 -41\11\1200 

  لجنة اختيار النظام األكاديمي لجامعة الملك سعود 

 1242\11\40 -1242\1\40 لجنة اختيار النظام األكاديمي لجامعة القصيم 

 

 : المهنيةالخبرات 
  حتى اآلن 1202\1\10مساعد عميد شؤون القبول والتسجيل للشؤون الفنية 

  حتى اآلن 1/1/1200مدير مشروع القبول اإللكتروني الموحد مساعد 

  1202\1\14- 1200\1\1مساعد وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية 

  01/14/1202- 1200مدير ادارة النظم والتشغيل 

 1200-1202ر ادارة التطبيقات مدي 

  1200-1201نائب مدير ادارة التطبيقات 

  1201-1242رئيس قسم التطبيقات 

  1241-1241النظام األكاديمي  –مطور تطبيقات 

  1241-1210النظام المالي -مطور تطبيقات 

  تشغيلمبرمج نظمMVS  1210-1210 

  حفظ الوثائق نظامالمسؤول عن (FileNet) 1211-1214 

 

http://www.aacrao.org/professional-development/meetings/current-meetings/2017-aacrao-annual-meeting
http://www.aacrao.org/professional-development/meetings/current-meetings/2017-aacrao-annual-meeting

