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المقدمة
أكثر من 20 عاما من الخبرة في تخطيط وجدولة وتنفيذ المشاريع وتحفيز فرق العمل على تحقيق اكبر النتائج. واعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية

والتنفيذية. ذو خبرة متميزة في تطوير وتحفيز وتدريب الموظفين لتحقيق االهداف وتحقيق التطلعات. قادر على التواصل المثالي مع اعضاء الفريق لتعزيز
العالقات المهنية وتشكيل فرق عمل قادرة على التغيير وقيادة المشاريع بكفاءة وفعالية. مقيم داخلي معتمد بالتميز المؤسسي

التعليم االكاديمي

بكاريوس تخطيط وتصميم عمراني – كلية العمارة
والتخطيط
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اللغات

اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية

فخور بكوني

منظـــــم
التفكير اإلبداعي ، الفعالية ، اإلنتاجية

اخطـــــط
تحليل المشاكل ، صنع القرار ، إدارة المشاريع ، التخطيط

االستراتيجي

اعمل بروح الفريق الواحد
التعاون وتحديد األهداف وقيادة المجموعة







الهوايات

السفرالرياضةالقراءة

الخبرات العملية

مساعد قائد مكتب تحقيق الرؤية والمشرف على مكتب ادارة
المشاريع ( PMO ) ومدير مكتب مشاريع نموذج الرعاية الصحية

الجديد
المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية

عرعر- منطقة الحدود الشمالية- المملكة العربية السعودية

قيادة التحول في المنطقة
قيادة ومتابعة مشاريع وبرامج المنطقة

اعداد الخطط التشغيلية والمبادرات
تدريب العاملين بالمنطقة ورفع الوعي واالدراك بالتحول الصحي لخلق

شعور بالتغيير
قيادة مشاريع نموذج الرعاية الصحية

·        مهندس بإسكان قوى االمن الداخلي (عرعر – طريف ) لمدة ستة اشهر
(الفترة من8/4/1321هـ حتي 9/10/1421هـ) .

·        مهندس بقسم اإلشراف علي المشاريع (بالمديرية العامة للشئون
الصحية منطقة الحدود الشمالية) .

·        مدير ادارة المشاريع والصيانة بتاريخ 21/9/1421هـ (بالمديرية العامة
للشئون الصحية)

·        مدير المشاريع والحركة والحاسب اآللي والصيانة (بالمديرية العامة
للشئون الصحية) .

·        مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير والمشرف على ادارة المشاريع
والصيانة (بالمديرية العامة للشئون الصحية) .

·        مدير ادارة المشاريع والمشرف على التجهيزات (بالمديرية العامة
للشئون الصحية) .

·        مدير مشروع النساء والوالدة سعه 200 سرير . باإلضافة إلى مشاريع
الصحة اإلنشائية والتطويرية من عام 1421- 1430 هـ  و البرج الطبي بعرعر

سعه 300 سرير والبرج الطبي برفحاء سعه 200 سرير
ومستشفي الجديدة   والمراكز الصحية .

·        مساعد المدير العام للمشاريع والشئون الهندسية (بالمديرية العامة
للشئون الصحية) حتى تاريخ 3/1434هـ

·        تصميم واعتماد جميع المشاريع الهندسية .
·        مهندس معماري اول – مدينة االمير محمد الطبية للشمال – مبتعث

للماجستير .
·        مدير ادارة تخطيط التشغيل ومدير ادارة المشاريع مدينة االمير محمد

الطبية .
·        صحة الحدود الشمالية – ادارة التخطيط .



المهارات التقنية

%90مايكروسوفت أوفيس

%80باور بوينت

%60مايكروسوفت أكسس

%100شبكة الويب والمهارات االجتماعية

المهارات الشخصية

%100مهارات التواصل

%100إدارة الفريق

%80إدارة الوقت

%90حل المشاكل بفعالية

إدارة الوقت

العمــل (%35)

العائلة (%25)

التخطيط (%23)

الترفيه (%10)

االسترخاء (%7)

إدارة الوقت

الخبرات

مجال ادارة المشاريع
مجال التخططيط االستراتيجي

مجال ادارة التغير
مجال التميز المؤسسي

مجال الجودة
مجال التدريب واالستشاري

مجال التحكيم الهندسي


