
 1 

 السيرة الذاتية
 

 شخصية بيانات

 

 الجنسية: سعودي  االسم: سعيد بن علي سعد الشهراني

 العمل الحالي : مساعد عميد القبول والتسجيل للشؤون الفنية

  عمادة شؤون القبول والتسجيل –العنوان : جامعة الملك سعود 

      4698921 - 4676052هاتف )عمل( 

  shahrani@ksu.edu.sa  :بريد إلكتروني

 

 

 المؤهالت العلمية

 

 .هـ1420جامعة الملك سعود  –علوم الحاسب ونظم المعلومات  كلية -تخصص نظم معلومات  بكالوريوس

 

 .هـ1408جامعة الملك سعود  –علوم الحاسب ونظم المعلومات  كلية -بلوم تخصص تقنية معلومات د

 

 

 

 لتدريبية:الدورات ا

 

 مكان انعقادها تاريخها اسم الدورة التدريبية

 Future horizons 10/04/1434-28/03/1434 ادارة المشاريع

 اي تي اي ال 

(ITIL foundation training ) 
 التسويق الشامل للتدريب 26/06/1432-30/06/1432

 02/12/1431-29/11/1431 الذكاء العاطفي
امعة الملك ج-عمادة تطوير المهارات 

 سعود

 24/11/1431-22/11/1431 التخطيط االستراتيجي
جامعة الملك -عمادة تطويرالمهارات 

 سعود

 03/06/1431-02/06/1431 ادارة الوقت
جامعة الملك -عمادة تطوير المهارات 

 سعود

 06/04/1431-04/04/1431 ادارة اداء المرؤوسين
جامعة الملك -عمادة تطوير المهارات 

 سعود

Java EE 09/07/1429-22/09/1429ناء التطبيقات باستخدام ب  ORASCOM–EGYBT  

22/09/1429-09/07/1429 البرمجة بلغة الجافا  ORASCOM– EGYBT  

 معهد االدارة العامة 03/04/1429-28/03/1429 اوراكل-ادارة نظم قواعد البيانات

 معهد االدارة العامة 04/03/1429-30/02/1426 برمجة تطبيقات النترنت بلغة جافا

 بناء التقارير باستخدام

Oracle report developer 10G 
 الرياض –نيو هورايزون  12/01/1427-23/01/1427

 بناء تطبيقات االنترنت باستخدام 

Oracle form 9I 
 الرياض –نيو هورايزون  27/04/1426-08/05/1426

 الرياض –نيو هورايزون  PL/SQL 06/04/1426-17/04/1426البرمجة باستخدام 

 مقدمة في 

Oracle 9i SQL 

 الرياض –نيو هورايزون  21/03/1426-03/04/1426

 معهد االدارة العامة SQL 15/08/1424-11/09/1424لغة االستفسار البنائية 

 معهد االدارة العامة 24/01/1422-22/12/1421 تصمصم نظم قواعد البيانات

 28/06/1416-06/05/416 اللغة االنجليزية
مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

 جامعة الملك سعود –
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 معهد االدارة العامة 19/05/1414-09/04/1414 تحليل وتصميم االنظمة االساسي

 معهد االدارة العامة MVS/JCL 02/04/1413-27/04/1413لغة التحكم في العمل 

 دارة العامةمعهد اال 23/04/1412-13/03/1412 البرمجة بلغة سي

 

 واللجان المؤتمرات

  المنعقد في مدينة دبي بدولة االمارات العربية المتحدة 2013مؤتمر الحكومة االلكترونية 

 1424\11\25 -1424\8\23 لجنة اختيار النظام األكاديمي لجامعة القصيم 

  لجنة اختيار النظام األكاديمي لجامعة الملك سعود 

 شرا  عل ت تنفي ذ مش رور توري د وتركي ب وتطبي ق النظ ام االك اديمي اللجنة اإلستشارية الدائمة لال

 1435\11\20 - 1434\6\21 بالجامعة

 

 : المهنيةالخبرات 
  اآلن الت – 1439\1\13مساعد عميد شؤون القبول والتسجيل للشؤون الفنية 

  1439\1\13 - 1437\1\1مساعد وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية 

  30/12/1436 - 1435النظم والتشغيل مدير ادارة 

  1435-1434مدير ادارة التطبيقات 

  1433-1431نائب مدير ادارة التطبيقات 

  1430-1429رئيس قسم التطبيقات 

  1428-1421النظام األكاديمي  –مطور تطبيقات 

  1420-1417النظام المالي -مطور تطبيقات 

  تشغيلمبرمج نظمMVS  1413-1417 

  فظ الوثائقح نظامالمسؤول عن (FileNet) 1408-1412 

 


