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لجنة اإلشراف على االنتخابات

كلمة اللجنة

ي�سر جلنة االإ�سراف على االنتخابات اأن تعرب عن �سكرها وتقديرها لكل من اأوالها الثقة للإ�سراف على انتخابات   
ظن  ح�سن  عند  تكون  اأن  وتاأمل  2021م(،   -  2018( ال�ساد�سة  للدورة  للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

اجلميع، واأن ميدها املوىل القدير بالعون والتوفيق نحو اأداء مهمتها كما ينبغي.

كما ي�سر الهيئة ال�سعودية للمهند�سني واللجنة اأن تقدم هذا الدليل التعريفي عن املرت�سحني واملرت�سحات للدورة   
ال�ساد�سة الذي يحتوي على معلومات وبيانات اآخرى ذات علقة بالعملية االنتخابية، وال �سك اأن هذه الدورة �سجلت اأرقامًا 
ناخب   )28265( باأ�سواتهم  االإدالء  لهم  يحق  الذين  والناخبات  الناخبني  عدد  بلغ  حيث  الهيئة،  تاريخ  يف  م�سبوقة  غري 

وناخبة، فيما بلغ عدد املرت�سحني واملرت�سحات ) 149 (.
وترغب )الهيئة واللجنة( من االأع�ساء االأ�سا�سيني الذين يحق لهم الت�سويت امل�ساركة يف العملية االنتخابية وذلك   
يف اإحدى املراكز االنتخابية يف االأوقات والفرتات التي مت حتديدها، الختيار اأع�ساء جمل�سهم الذي ي�سم ع�سرة اأع�ساء، 

ميثلون فئات املهند�سني يف القطاعني العام واخلا�س واأ�سحاب املكاتب الهند�سية واأع�ساء هيئة التدري�س. 

والتطلعات  الطموحات  يحقق  مبا  وتطويرها  املهنة  خدمة  يف  وم�ساركاتهم  اإ�سهاماتهم  للجميع  ومقدرين  �ساكرين   
خلدمة الوطن الغايل يف ظل القيادة الر�سيدة حفظها اهلل وحماها.
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نظام الهيئة السعودية للمهندسين
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 في 1423/9/26هـ

المبنى على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 226 في 1423/9/13هـ

املادة االأوىل:
التجارة، مقرها مدينة  اإ�شراف وزارة  للمهند�شني هيئة مهنية علمية ذات �شخ�شية اعتبارية وذمة مالية تعمل حتت  ال�شعودية  الهيئة 

الريا�ض، ويجوز لها اأن تن�شئ فروعًا داخل اململكة، ويعرب عنها بالهيئة يف مواد هذا النظام.

املادة الثانية:
تهدف الهيئة اإىل النهو�ض مبهنة الهند�شة وكل ما من �شاأنه تطوير ورفع م�شتوى هذه املهنة والعاملني فيها، ولها على الأخ�ض ما ياأتي:

1- و�شع اأ�ش�ض ومعايري مزاولة املهنة وتطويرها مبا يف ذلك �شروط الرتخي�ض.
2- و�شع القواعد والمتحانات الالزمة للح�شول على الدرجات املهنية.

3- اإعداد الدرا�شات والبحوث والإح�شاءات املتعلقة ب�شعب وفروع الهند�شة، ون�شرها، واإ�شدار جمالت مهنية وعلمية.
4-  تنظيم الدورات واإقامة املوؤمترات والندوات واملعار�ض ذات العالقة باملهنة، وامل�شاركة فيها.

5- اإبداء املقرتحات التي تراها منا�شبة للقرارات والتعليمات املتعلقة باملهنة.
6- تقدمي امل�شورة الفنية يف جمال اخت�شا�شها وفقًا لل�شوابط التي يقرها جمل�ض اإدارة الهيئة.

املادة الثالثة:
تتكون ع�سوية الهيئة من:

1- ع�سوية اأ�سا�سية:
ت�شمل جميع ال�شعوديني احلا�شلني على �شهادة جامعية يف التخ�ش�شات الهند�شية اأو ما يعادلها، العاملني يف هذه املهن.

2- ع�شوية انت�شاب وت�شمل:
اأ - جميع املهند�شني غري ال�شعوديني احلا�شلني على �شهادة جامعية اأو ما يعادلها يف اإحدى �شعب الهند�شة، العاملني يف مهنة الهند�شة 

داخل اململكة.
ب - من يتقدم بطلب الع�شوية من الفنيني والطالب واملهتمني بعلوم الهند�شة.

ج- املكاتب وال�شركات املهنية الهند�شية املرخ�ض لها مبزاولة مهنة الهند�شة يف اململكة.
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3- ع�سوية فخرية:
مينحها جمل�ض اإدارة الهيئة ملن يقدم اإ�شهامات متميزة تخدم الهيئة، ويعفي الع�شو الفخري من ر�شوم ال�شرتاك.

املادة الرابعة:
اجتماعاتها  العمومية  وتعقد اجلمعية  ال�شنوية  ا�شرتاكاتهم  �شددوا  الذين  الأ�شا�شيني  الأع�شاء  تتكون من  للهيئة جمعية عمومية  يكون 

العادية مرة كل �شنة، وتعقد اجتماعاتها ال�شتثنائية وفق ما حتدده الالئحة التنفيذية.
وتوجه الدعوة لجتماعات اجلمعية العمومية قبل ع�شرين يومًا على الأقل من تاريخ انعقادها، وحتدد الدعوة مكان الجتماع وزمانه، 
ويكون الجتماع �شحيحًا مهما كان عدد احلا�شرين، وت�شدر قرارات اجلمعية العمومية باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، ويف حالة الت�شاوي 

يرجح اجلانب الذي �شوت معه الرئي�ض.

املادة اخلام�سة:
تخت�س اجلمعية العمومية مبا ياأتي:

1- اإ�شدار التنظيم الداخلي للهيئة.
2- اإقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.

3- اإقرار ا�شرتاكات الأع�شاء.
4- املوافقة على احل�شابات اخلتامية للهيئة، وتعيني مراقب حل�شاباتها وحتديد مكافاآته. وا�شتثناء من ذلك يعني جمل�ض الإدارة مراقب 

احل�شابات للمدة الأوىل ويحدد مكافاآته.
5- اإقرار خطة العمل التي يقدمها جمل�ض اإدارة الهيئة، واعتماد التقرير ال�شنوي عن ن�شاطها.

6- انتخاب ممثلي اجلمعية العمومية يف جمل�ض الإدارة.

املادة ال�ساد�سة:
1- يتكون جمل�ض اإدارة الهيئة من ع�شرة من الأع�شاء الأ�شا�شيني تنتخبهم اجلمعية العمومية، وحتدد الالئحة التنفيذية الإجراءات الالزمة 

لذلك وما ي�شرتط يف املرت�شحني، ويتوىل جمل�ض الإدارة املنتخب اإختيار رئي�ض املجل�ض ونائبه من بني اأع�شائه بالقرتاع ال�شري.
2- تكون مدة الع�شوية ثالثة �شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3- يعقد جمل�ض الإدارة جل�شة على الأقل كل ثالثة اأ�شهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئي�ض املجل�ض، اأو اأربعة من اأع�شائه.
4- تعقد الجتماعات بح�شور اأغلبية الأع�شاء، على اأن يكون من بينهم الرئي�ض، اأو نائبه.

5- ت�شدر قرارات املجل�ض بغالبية اأ�شوات احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجح اجلانب الذي �شوت معه الرئي�ض.
6- يح�شر الأمني العام الجتماع دون اأن يكون له حق الت�شويت.
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املادة ال�سابعة:
يقوم جمل�س االإدارة مبمار�سة ال�سلحيات اللزمة لت�سريف �سوؤونها وحتقيق اأهداف الهيئة املن�سو�س عليها يف املادة 

)الثانية( من النظام. وله على االأخ�س ما ياأتي:
1- دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.

2- اقرتاح التنظيم الداخلي للهيئة.
3- اقرتاح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.

4- اقرتاح قيمة ا�شرتاكات الأع�شاء.
5- اإعداد احل�شابات اخلتامية للهيئة.

6- اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط الهيئة، واقرتاح خطة عمل لها.
7- اإقرار امليزانية ال�شنوية للهيئة.

8- ت�شكيل اللجان الفنية والعلمية وال�شعب الهند�شية، وو�شع قواعد ممار�شة مهماتها.
9- تعيني الأمني العام للهيئة ونائبه، وحتديد واجباتهما وم�شوؤولياتهما وحقوقهما.

10- قبول الهبات والتربعات.
11- اإقرار �شيا�شة ا�شتثمار اأموال الهيئة.

املادة الثامنة: 
تتكون موارد الهيئة املالية من:

1- ا�شرتاكات الأع�شاء.
2- الهبات والتربعات.

3- اإيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات.
4- عائد ا�شتثمار اأموال الهيئة.

املادة التا�سعة:
ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به بعد �شتني يومًا من تاريخ ن�شره، ويلغي كل ما يتعار�ض معه من اأحكام.
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الروؤيـــة:
والبتكار  الإبداع  وت�شجيع  الأداء  م�شتوى  ورفع  املثلى  احللول  اإىل  الو�شول  من  الهند�شية  واملوؤ�ش�شات  املهند�شني  ومتكني  باملهنة  الرقي 

لتحقيق مكانة مرموقة دوليًا. 

االأهــداف:
- بناء كفاءات هند�شية مميزة ت�شاهم بفاعلية يف التنمية القت�شادية يف اململكة.

- اإيجاد البيئة املحفزة للتطوير والإبداع والبتكار مبا يخدم احتياجات املجتمع.
- حتفيز املن�شاآت الهند�شية ال�شعودية واملهند�شني ال�شعوديني وتنمية مقدراتهم التناف�شية.

اال�سرتاتيجيات

االأوىل:   
التعليم  خمرجات  بني  التوافق  حتقيق  بهدف  واملهنية  والتدريبية  الأكادميية  املجالت  يف  الهند�شي  التعليم  م�شتوى  رفع  يف  امل�شاهمة 

ومتطلبات �شوق العمل.

الثانية: 
الرتقاء بقدرات املهند�شني والفنيني باعتماد مناهج التدريب والتاأهيل على امل�شتوى الوطني التي متكنهم من املمار�شة املهنية الفاعلة.

الثالثة:
العمل على اعتماد اأ�ش�ض وقواعد حتكم الرتاخي�ض واملمار�شة الهند�شية واأخالقيات املهنة.

الرابعة:
ت�شجيع البحث والتطوير والبتكار والإبداع يف كافة املجالت الهند�شية.

الرؤية واألهداف واالستراتيجيات
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اخلام�سة:
تقدمي خدمات جاذبة وموؤثرة  لل�شركات واملكاتب الهند�شية واملهند�شني.

ال�ساد�سة:
مراجعة القرارات والأنظمة يف القطاعني العام واخلا�ض املتعلقة مبهنة وقطاع الهند�شة واقرتاح التعديالت املنا�شبة ب�شكل ي�شاهم يف 

حتقيق اأهداف الهيئة.

ال�سابعة:
بني  حقيقية  عمل  �شراكة  وتنمية  واخلا�ض  العام  القطاعني  م�شاريع  يف  ال�شعوديني  واملهند�شني  ال�شعودية  لل�شركات  الفعالة  امل�شاركة 

املوؤ�ش�شات الهند�شية ال�شعودية والأجنبية بطريقة حتقق تنمية القدرات الوطنية.

الثامنة:
ت�شجيع التكامل بني ال�شركات واملوؤ�ش�شات الهند�شية الوطنية لتمكينها من تنفيذ امل�شاريع الكربى.

التا�سعة:
العمل على تنمية املوؤ�ش�شات الهند�شية ال�شغرية واملتو�شطة واملكاتب الهند�شية الفردية.

العا�سرة:
توعية املجتمع باأهداف ومهام الهيئة وبدور قطاع الهند�شة يف تنفيذ الربامج التنموية املختلفة.
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انتخابات أعضاء مجلس إدارة 
الهيئة السعودية للمهندسين 

)الدورة السادسة(
اللئحة التنفيذية لنظام الهيئة:

•يتكون جمل�س اإدارة الهيئة من فئات املهند�سني املختلفة، ح�سب الفئات االآتية: 	
1. القطاع العام.

2. القطاع اخلا�ض.
3. اأ�شحاب املكاتب الهند�شية.

4. اأع�شاء هيئة التدري�ض.

•ُي�سكل معايل الوزير التجارة واال�ستثمار جلنة للإ�سراف على انتخابات اأع�ساء جمل�س االإدارة من ثلثة اأع�ساء، وفقًا للآتي: 	
1. ع�شوين من الوزارة، على اأن يكون اأحدهما رئي�شًا للجنة.

2. ع�شو من الأمانة العامة للهيئة.
ويكون لهذه اللجنة املهام والخت�شا�شات الآتية:

1. و�شع الإجراءات التنظيمية واجلدول الزمني لتنفيذ العملية النتخابية وفق هذه الالئحة.
2. ت�شكيل اللجان الفرعية وحتديد مهامها.

3. اإعداد حما�شر �شري العملية النتخابية حتى اإعالن النتائج النهائية، ورفعها للوزير لإقرارها.

•جترى انتخابات ع�سوية جمل�س االإدارة حتت اإ�سراف الوزارة، وفقًا للإجراءات واآليات الرت�سح االآتية: 	
اأ - اأ�شلوب الرت�شح:

يكون الرت�شح فرديًا ول يجوز الإتفاق بني املرت�شحني على قوائم انتخابية لع�شوية املجل�ض.
ب -  �شوابط التعريف باملرت�شح:

يتم التعريف باملرت�شحني عن طريق الهيئة وحتت اإ�شراف اللجنة، باتباع الو�شائل املهنية املنا�شبة التي تكون عادلة للمرت�شحني للو�شول 
ب�شكل موحد للناخبني خالل الفرتة املحددة يف اجلدول الزمني لالنتخابات، وفقًا ملا يلي:

اأوًل: اإ�ش���دار دلي���ل مطبوع يحتوي على �شفحة معلومات عن كل مرت�شح يو�شح بها موؤهالته وخرباته و�شريته الذاتية م�شتملة على اإجنازاته العملية 
واملهنية وروؤيته واأهدافه وخططه التي يرمي اإىل حتقيقها مع مراعاة الدور املطلوب نظامًا من ع�شو جمل�ض الإدرة بحيث ل تت�شمن وعودًا اأو برامج 
اإنتخابية تخرج عن مهام و�شالحيات ع�شو جمل�ض الإدارة، ويتم توفري هذا الدليل يف مقر الهيئة وفروعها لإطالع الناخبني عليها، كما ير�شل جلميع 

الأع�شاء ويعر�ض يف موقع الهيئة الإلكرتوين.
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ثانيًا: يجوز للمرت�شحني ا�شتخدام ال�شحف املحلية واملجالت املهنية املتخ�ش�شة يف كتابة مقالت مهنية لطرح وجهات نظرهم واآرائهم 
املهنية، كما ميكنهم الإ�شتفادة من مواقعهم الإلكرتونية اخلا�شة بهم للتعريف باأنف�شهم.

واللتزام  العادلة،  املناف�شة  وما يحقق  املجتمع  وقيم  ال�شائدة،  العامة  الآداب  التعريف مبراعاة  اأ�شلوب  تنفيذ  املرت�شح يف  يلتزم  ثالثًا: 
بال�شوابط الآتية:

1. التقيد بالأنظمة واللوائح وقواعد واأخالقيات املهنة واإحرتام النظام العام وقيم املجتمع وثوابته.
2. املناف�شة ال�شريفة ومراعاة حقوق غريه من املرت�شحني وعدم التعر�ض لهم مبا قد يوؤثر عليهم �شلبًا.

3. عدم التعر�ض �شلبًا لالأفراد املهند�شني اأو الكيانات الهند�شية املهنية باأي و�شيلة من الو�شائل.
4. يكون املر�شح م�شوؤوًل عن اأي خمالفة يرتكبها هو اأو اأحد م�شاعديه دون اأن يخل ذلك مب�شوؤولية مرتكب املخالفة.

5. وقف التعريف واإزالة الآثار الناجتة عنها بنهاية املدة املحددة.
6. يحظر على املرت�شح القيام بالآتي:

اأو املر�شحني ب�شورة  اأو الإ�شاءة اإىل اأي من الناخبني  اأو اإقليمي  اأو قبلي  اأو اأي نزاع طائفي  اإثارة الفتنة  اأو   اأ- الإخالل بالنظام العام، 
مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.

 ب- اإ�شتخدام امل�شاجد، اأو املرافق العامة، اأو املن�شاآت احلكومية، اأو دور العلم، اأو اجلمعيات اخلريية، اأو الأندية الريا�شية والثقافية، اأو 
الهيئات العامة، اأو جمعيات النفع العام، وغريها من الهيئات وامل�شالح واملوؤ�ش�شات العامة وما يف حكمها، لأغرا�ض احلملة النتخابية.

 ج- اإ�شتخدام القنوات التلفزيونية احلكومية اأو اخلا�شة داخل اململكة اأو خارجها.
 د- القيام باأي ن�شاط دعائي لأغرا�ض احلملة الإنتخابية بدعم من اأي جهة اأجنبية.

اأو  التاريخية،  اأو  الدينية،  والرموز  الإ�شارات  اأو  الهيئة،  �شعار  اأو  �شعار حكومي،  اأي  اأو  اأو علمها،  الر�شمي،  الدولة  �شعار  ا�شتخدام   ه�- 
القبلية، اأو اأ�شماء اأو �شور ال�شخ�شيات العامة يف احلملة الإنتخابية.

 و- الت�شامن مع اأي مر�شح اآخر، اأو ال�شرتاك معه يف مادة اإعالنية اأو دعائية.

قد  التي  املخالفات  و�شبط  باملرت�شحني،  التعريف  و�شوابط  بتعليمات  املرت�شحني  التزام  التاأكد من مدى  الإ�شراف  تتوىل جلنة  رابعًا: 
يرتكبها املرت�شحون، وت�شحيحها دون التاأثري على حقوق بقية املرت�شحني، ويتحمل املرت�شح املخالف تكاليف الت�شحيح ويتم ا�شتبعاده 

من قائمة املرت�شحني النهائية بناء على قرار منها.
ج- اأ�شلوب النتخابات:

1. يتم الت�شويت من خالل �شناديق الإقرتاع، ويجوز اإ�شتخدام و�شائل التقنية احلديثة يف عملية الإنتخابات كو�شيلة م�شاعدة، وفق ما 
تقرره جلنة الإ�شراف.

2. يكون للناخب �شوتًا واحدًا وعليه اإختيار مرت�شح واحد فقط عند الت�شويت.
3. يف حال اإختيار اأكرث من مرت�شح واحد يتم اإلغاء ت�شويت الناخب وعدم اإحت�شابه.
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•تتوىل جلنة االإ�سراف، النظر يف ال�سكاوى واالإعرتا�سات والتظلمات الواردة، وفقًا ملا يلي: 	
1. الإعرتا�ض على قائمة املرت�شحني الأولية، خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شرها والإعالن عنها، ويكون الإعرتا�ض متاحًا جلميع املرت�شحني والناخبني.
2. الإعرتا�ض على قائمة الناخبني الأولية، ممن يحق لهم الإدلء باأ�شواتهم، خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر قوائم الناخبني والإعالن عنها، 

ويكون الإعرتا�ض من املرت�شحني والناخبني.

•يكون االإعرتا�س يف االأمور االآتية: 	
1. عدم اإنطباق �شروط الرت�شح على اأحد من املرت�شحني.

2. عدم اإنطباق �شروط الع�شوية الأ�شا�شية على الناخبني و�شريان ع�شويتهم.
3. املخالفات والتجاوزات التي يرتكبها املرت�شحون اأو الناخبون لتعليمات واإجراءات الإنتخابات.

4. الإعرتا�شات التي ترى اللجنة اأهمية الأخذ بها.
5. القرارات التي ت�شدرها اللجان الفرعية امل�شاندة للجنة الإ�شراف والتي قد توؤثر على �شري العملية النتخابية اأو نتائجها.

وُيعترب  اللزمة،  القرارات  واإ�سدار  الوارده،  والتظلمات  واالإعرتا�سات  ال�سكاوى  درا�سة  االإ�سراف  جلنة  •تتوىل  	
قرارها يف هذا ال�ساأن نهائيًا، وذلك على النحو التايل:

1. اإ�شتبعاد اأي ُمرت�شح من قائمة املرت�شحني.
2. اإ�شتبعاد اأي ناخب من قائمة الناخبني.

3. اإيقاف اأي ن�شاط اإنتخابي.
4. اإيقاف اأي قرار ي�شدر عن اللجان الفرعية لالإنتخابات.

•على املرت�سح لع�سوية جمل�س االإدارة اإ�ستيفاء ال�سروط االآتية: 	
1. اإيداع طلب الرت�شح لدى جلنة الإ�شراف خالل املدة املحددة لتلقي طلبات الرت�شح ح�شب �شروط و�شوابط الإنتخابات.

2. اأن يكون املرت�شح ع�شوًا اأ�شا�شيًا يف الهيئة واأن تكون ع�شويته �شارية املفعول، واأل يكون من العاملني يف الهيئة.
3. اأن يكون حا�شاًل على درجة مهند�ض حمرتف من الهيئة على الأقل.

4. اأن يقدم التزام ببذل جزء من وقته للوفاء مبتطلبات وم�شوؤوليات ع�شويته يف جمل�ض الإدارة.
5. األ يكون قد اأم�شى يف ع�شوية جمل�ض الإدارة فرتتني متتاليتني اأو جزء منها دون انقطاع لفرتة كاملة.

6. اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك ومل ي�شبق اأن ُحّكم عليه بحكم ق�شائي خمّل بال�شرف والأمانة ما مل ُيرّد اإليه اعتباره.
7. اإرفاق ال�شرية الذاتية.

•يفوز بالع�شوية املرت�شحون الذين ح�شلوا على اأكرث الأ�شوات، واإذا ت�شاوت اأ�شوات اأكرث من مرت�شح يعترب الفائز هو املرت�شح الأقدم  	
ع�شوية يف الهيئة، ويف حال الت�شاوي يف الأقدمية يتم اإجراء القرعة بينهم، ويف حالة عدم اكتمال املقاعد يف اإحدى الفئات تكون 

الأولوية للمرت�شح احلا�شل على اأكرث عدد من الأ�شوات يف الفئات الأخرى.
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مجالس اإلدارات
الدورة األولى - )2003 - 2006م(
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الدورة الثانية - )2006 - 2009م(
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الدورة الثالثة - )2009 - 2012م(
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الدورة الرابعة -  )2012 - 2015م(
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الدورة الخامسة -)2015 - 2018م(
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أمناء العموم
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المترشحون
الدورة السادسة

2018 - 2021م

تنويه:
- مت اإدراج معلومات كل )مرت�شح/مرت�شحة( وفق ما ورد منه اإىل الهيئة، وهو املعني ب�شحتها.
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القطاع العام

القطاع العام
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة طبية

التخ�ش�ض

1

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اإبراهيم بن نعمة اهلل عبداحلكيم اندجاين 

ا�شت�شاري هند�شة طبية، ورئي�ض ق�شم الهند�شة الطبية مبدينة المري �شلطان الع�شكرية الطبية �شابقا. حا�شل 
على �شهادة البكالوريو�ض يف الهند�شة الطبية من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة. واملاج�شتري يف الهند�شة الطبية 
من جامعة �شريي بربيطانيا. والبورد الربيطاين يف "العلوم الفيزيائية يف الطب" تخ�ش�ض هند�شة طبية من 
لعتماد  ال�شعودي  باملركز  �شابق  ومقّيم  املن�شاآت  و�شالمة  اإدارة  يف  معتمد  م�شت�شفيات  مقّيم  وهو  بريطانيا. 

املن�شاآت ال�شحية. الدكتور اأندجاين يتقلد عدة منا�شب يف جهات حكومية منها: 
لالأجهزة  العلمية  اللجنة  رئي�ض  •	 للمهند�شني  ال�شعودية  بالهيئة  احليوية  الطبية  الهند�شة  �شعبة  رئي�ض  •	
باجلمعية  العلمية  الفعاليات  وم�شوؤول  ادارة  جمل�ض  	•ع�شو  ال�شحية  للتخ�ش�شات  ال�شعودية  بالهيئة  الطبية 
ال�شعودية العلمية للهند�شة الطبية 	•حمقق حوادث اأجهزة طبية و�شابط ات�شال لبالغات الأجهزة واملنتجات 
الطبية  للهند�شة  الثالث  الدويل  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�ض  •	 والدواء  للغذاء  العامة  بالهيئة  الطبية 
والإكلينيكية يف الدول العربية 	•مدرب لدورة "معايرياإدارة و�شالمة املرافق" و"�شالمة املعدات الطبية"، مع 
الإدارة العامة لالأمن وال�شالمة، وزارة ال�شحة.وم�شارك يف العديد من اللجان الأخرى واملوؤمترات والندوات 

املحلية والدولية.

الروؤيـــة:
حتقيق روؤية الهيئة وهي الرقي باملهنة ومتكني املهند�شني واملوؤ�ش�شات الهند�شية من الو�شول اإىل احللول املُثلى ورفع م�شتوى الأداء وت�شجيع 

الإبداع والبتكار لتحقيق مكانة مرموقة دوليًا.

االأهــداف:
 حتقيق اأهداف الهيئة:

- بناء كفاءات هند�شية مميزة ت�شاهم بفاعلية يف التنمية القت�شادية يف اململكة - اإيجاد البيئة املحفزة للتطوير والإبداع والبتكار مبا 
يخدم احتياجات املجتمع - حتفيز املن�شاآت الهند�شية ال�شعودية واملهند�شني ال�شعوديني وتنمية مقدراتهم التناف�شية.

اخلطط:
العمل على ايجاد الكادر الوظيفي الهند�شي املنا�شب واجلاذب بالتعاون مع اجلهات ذات ال�شلة.التعاون مع جميع اجلهات احلكومية 
ملراجعة القرارات والأنظمة وحت�شينها ولتحقيق روؤية الهيئة واأهدافها. التعاون مع الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية وال�شتفادة 
من خرباتهم يف عملية الت�شجيل والت�شنيف املهند�شني، وكذلك اعتماد الربامج الدرا�شية يف التخ�ش�شات الهند�شية باململكة.ت�شجيع 
التكامل بني ال�شركات واملوؤ�ش�شات الهند�شية الوطنية لتمكينها من تنفيذ امل�شاريع الكربى.العمل على تنمية املوؤ�ش�شات الهند�شية ال�شغرية 

واملتو�شطة واملكاتب الهند�شية الفردية.
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة ميكانيكية

التخ�ش�ض

2

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

بدر بن خليف �سعد ال�سمري

املوؤهلت:
1-بكالوريو�ض هند�شة ميكانيكية جامعة امللك �شعود.

اململكة  �شاوثهمبتون-  جامعة  ميكاترونيك�ض(  )تخ�ش�ض  ميكانيكية  هند�شة  2-ماج�شتري 
املتحدة.

3- دكتوراه هند�شة ميكانيكية جامعة �شاوثهمبتون - اململكة املتحدة.

اخلربات العلمية والعملية: 
علمية  جمالت  يف  علمية  بحوث  ون�شر  املتخ�ش�شة  العلمية  املوؤمترات  من  عدد  يف  امل�شاركة 

حمكمةالعمل يف القطاع العام و اخلا�ض وامل�شاركة يف كثري من اللجان الفنية.
العمل احلايل: مدير اإدارة امل�شاريع بالإدارة العامة للتجهيزات بوزارة ال�شحة.

1- العمل على حتديد حد اأدنى لرواتب املهند�شني واإ�شتكمال عمل الزمالء يف اللجان ال�شابقة نحو اإقرار الكادر الهند�شي.
2-العمل على تعزيز انتماء املهند�ض للهيئة منذ التحاقه بكلية الهند�شة.
3-العمل على تطوير مركز لتدريب املهند�شني ودعمه بكافة التجهيزات.

4-العمل على اإعداد برامج تدريبية معتمدة حلديثي التخرج بالتن�شيق مع القطاع العام واخلا�ض.
5-النهو�ض بامل�شتوى العلمي واملهني للمهند�ض عن طريق التدريب امل�شتمر.

6- العمل على دعم البحوث العلمية والأفكار الإبداعية للمهند�شني.
7-اإ�شراك املهند�شني يف قرارت الهيئة وا�شتقبال اقرتاحاتهم ومالحظاتهم.

8-تنمية موارد الهيئة وال�شتفادة من هذه املوارد يف تطوير املهند�شني .
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

3

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ح�سن بن اأحمد عمر بجيلي

- دكتوراه يف الهند�شة الكهربائية وهند�شة احلا�شبات. 
- ماج�شتري يف الهند�شة الكهربائية وهند�شة احلا�شبات. 

- بكالوريو�ض يف الهند�شة الكهربائية خربة 23 �شنة يف جمال الطريان.
- اإدارة م�شاريع �شراء وبيع واإيجار طائرات.

- م�شاريع حتويل طائرات من جتارية اىل طائرات كبار ال�شخ�شيات. 
- عدة دورات تدريبية يف اتخاذ القرار، اإدارة امل�شاريع، اإدارة التغيري، مهارات القيادة التفاعلية، 
وحتليل  العمليات  تخطيط  العقود،  اإدارة  الإيجابي،  التفاعل  مهارات  التخطيط،  مهارات 

التكاليف.

الروؤية:   هيئة ذات فعالية يف اإعداد املهند�ض وتطوير اداءه، تواكب التطوير وتلبي احتياجات الوطن.

الر�سالة:  ح�شر جميع املهند�شني واعدادهم وم�شاعدتهم يف اإيجاد الوظيفة املنا�شبة والرتقاء مبهنة الهند�شة.

االأهداف: 
1. تطوير بوابة للفر�ض الوظيفية وذلك بالتعاون مع املوؤ�ش�شات الهيئات ذات الخت�شا�ض.

2. تطوير تاأمني طبي للمهند�ض بالتعاون مع �شركات التاأمني كحد اأدنى لكل مهند�ض ومن ثم التفاو�ض مع اكرب املوؤ�ش�شات اللتزام به.
3. تطوير تاأمني طبي للمهند�ض العاطل عن العمل بالتعاون مع "�شاند"

4. التوا�شل مع اجلامعات ملعرفة اأعداد اخلريجني املتوقعني والتوا�شل معهم وتقدمي.
5. توزيع التدريب على كل مدن اململكة وعمل �شراكات مع الهيئات ذات ال�شلة مثل الفنادق و�شركة الطريان.

6. الرتكيز على قطاع �شناعة الطريان وذلك لنتعا�شه واحتياج الوطن لهذا التخ�ش�ض يف امل�شتقبل.
7. متكني املهند�شني ال�شباب داخل ال�شعب الهند�شية لزيادة الفعالية وتطوير الداء.

8. تفعيل دور الهيئة يف التحكيم الهند�شي.
9. تر�شيخ قيم الإتقان والأداء املهني املحرتف )م�شروع الختبارات الهند�شية(.

 10. تعميق العالقات مع املنظمات الهند�شية القليمية والدولية لالإثراء والتفاعل.
11. توطني العمليات الهند�شية لإحداث نقلة نوعية لدعم ال�شناعة وتوظيف الكوادر ال�شعودية.
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة تقنية املباين

التخ�ش�ض

4

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ح�سني بن �سامل الوبريي ال�سمري 

الهند�شي  التحكيم  يف  ماج�شتري  املباين.-باحث  وتقنية  هند�شة  يف  بكالوريو�ض  على  حا�شل  العلمية:  املوؤهلت 
واملطالبات بني اطراف النزاع يف امل�شاريع الن�شائية.

ابرز اخلربات العملية: العمل يف جمالت هند�شية متنوعة يف بداية امل�شرية املهنية، مهند�ض موقع يف جمال املقاولت 
الن�شائية،م�شمم ان�شائي يف جمال املكاتب الهند�شية ، نائب مدير م�شنع يف اعمال الومنيوم والزجاج.-العمل �شمن 
فريق الت�شميم وال�شراف مع امل�شمم العاملي نورمان فو�شرت و�شركاءه لت�شميم حمطات قطار احلرمني ال�شريع من 
بداية دعوة املكاتب حتى ت�شليم امل�شروع للمقاولني وتزيد تكلفة امل�شروع عن50مليار ريال.-العمل احلايل،نائب مدير 
م�شاندة امل�شاريع الن�شائية يف الهيئة امللكية باجلبيل ال�شناعية،من خالل م�شاندة امل�شاريع الكبرية يف ادارة الن�شاءات 
التي تتجاوز قيمة عقودها 20 مليار ريال )تاأهيل واعتماد املقاولني وامل�شانع– امل�شاندة القانونية – امل�شاندة لتحقيق 

وتاأكيد اجلودة – م�شاندة ال�شالمة  – م�شاندة الإجراءات الإدارية(.
ابرز الع�سويات وال�سهادات املهنية: اخ�شائي هند�شة قيمية معتمد VMA لدى جمعية الهند�شية القيمية العاملية 
واعمل �شمن فريق الهند�شة القيمية لدرا�شة م�شاريع الهيئة امللكية.-حمكم وخبري هند�شي معتمد لدى مركز التحكيم 
التجاري لدول جمل�ض التعاون اخلليجي.-حمكم وحمرتف هند�شي معتمد لدى الهيئة ال�شعودية للمهند�شني. -�شاركت 
جمال  يف  هند�شي  -مدرب  والت�شييد.  البناء  يف  املتخ�ش�شة  الهند�شية  واللقاءات  املوؤمترات  من  العديد  يف  كمتحدث 

املوا�شفات وتاأكيد اجلودة وطرق ف�ض املنازعات واملطالبات يف امل�شاريع الن�شائية.

العمل على اي�شال �شوت ال�شباب من املهند�شني واملهند�شات اىل املجل�ض واإكمال مل�شرية الزمالء الأع�شاء يف املجال�ض ال�شابقة وحتقيقا لروؤية 
2030 �شيكون الربنامج النتخابي لتطوير املهنة واملهند�شني كالتايل:

- العمل على اإظهار اأهمية الكادر الهند�شي لدى امل�شوؤولني وطريقة تنفيذه بطرق ا�شتثمارية للمهنة واملهند�ض والوطن.
- اأن تكون الهيئة ال�شعودية للمهند�شني هي حلقة الو�شل الفاعلة جلميع �شوؤون املهند�شني مع جميع اجلهات الخرى. 

- نقل اخلربات الهند�شية من خالل برامج )التدريب على را�ض العمل( امل�شرتكة بني اجلهات احلكومية او ال�شركات اخلا�شة الحرتافية وباقي 
اجلهات التي حتتاج لهذا الدعم.

- ال�شتفادة من عطاء املتقاعدين من خالل عمل برامج مكثفة لنقل خرباتهم للمهند�شني واملهند�شات.
- العمل على توحيد الربامج التدريبية ال�شيفية املختلفة يف اجلامعات لطالب الهند�شة، وعمل برنامج تدريبي على راأ�ض العمل بعد التخرج ملدة �شنة.
-ال�شماح بالعمل احلر ملهند�شي القطاعات والغاء �شرط التفرغ وال�شتفادة من مهارة املهند�شني واملهند�شات من خالل تطبيق الكرتوين ت�شرف 

عليه الهيئة ال�شعودية للمهند�شني.
- الرتكيز على دورات ال�شهادات الحرتافية بجميع املجالت.

- العمل على جتاوز العوائق التي تواجه التحكيم الهند�شي وجعل الهيئة املرجع الول بالق�شايا الهند�شية. ومب�شاركة جميع املحكمني واخلرباء 
بقوائم الهيئة.

-الرتكيز على جميع التخ�ش�شات الهند�شية يف الربامج التطويرية املطروحة.
-بالتعاون مع جلنة املهند�شات، و�شع روؤية متكاملة عن اأو�شاع املهند�شات احلايل بجميع القطاعات من تدريب وتاأهيل وت�شهيل ملزاولة املهنة وفتح 

مكاتب هند�شية اأ�شوة بالزمالء املهند�شني.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

خالد بن نا�سر اآل لدنه ال�سهراين 

- عملت �شابط مهند�ض حتى و�شلت رتبة عميد مهند�ض ركن. 
- عملت حوايل 27 عاما يف املجال الهند�شي والداري.

- حتقيق روية اململكه 2030. 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سامل بن عبداهلل �سعد ال�سهراين 

- ماج�شتري ادارة اأعمال من اجلامعة املاليزية 2009 م املوؤهلت العلمية:  
- هند�شة ميكانيكية تطبيقية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  1997م   

اخلربات العملية:
 مدير ادارة  ال�شيانة يف املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياة املاحلة باخلرب )خربة مهنية 20�شنة (

الع�سوية وامل�ساركات: 
 . SSQ  ع�شو جمل�ض الدارة ورئي�ض جلنة الفروع يف اجلمعية ال�شعودية للجودة -

.) PMI  (  ع�شو جمعية ادراة امل�شاريع -   .) IDA (   ع�شو جمعية املياة الدولية -
)TMI( ع�شو منظمة التو�شتما�شرتز العاملية -

- الرئي�ض  احلايل لالأندية العربية للقطاع 79 للمنطقة الو�شطى وال�شرقية وال�شمالية والرئي�ض ال�شابق لنادي الغرفة ال�شرقية.
- ع�شو فريق الرتجمة يف منظمة التو�شتما�شرتز العاملية.

.) SAVE International ( من اجلمعية الأمريكية ملهند�شي القيمة AVS حا�شل على �شهادة اأخ�شائي قيمة م�شارك -
- ع�شو جلنة ادارة التغيري للمرحلة النتقالية لربنامج تخ�شي�ض املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياة املاحلة.

- امل�شاركة بالعديد من الوراق العلمية يف العديد من الندوات واملوؤمترات ذات العالقة.

الروؤية:
اأن يكون املهند�ض ال�شعودي هو اخليار الأول يف العامل لكل من يبحث عن الكفاءة واجلودة والتمّيز.

االأهداف:
�شوف ا�شعى مب�شيئة اهلل مع فريق العمل لتحقيق اأهداف الهيئة:

اململكة. يف  القت�شادية  التنمية  يف  بفاعلية  ت�شاهم  مميزة  هند�شية  كفاءات  	•بناء 
املجتمع. احتياجات  يخدم  مبا  والبتكار  والإبداع  للتطوير  املحفزة  البيئة  	••اإيجاد 
. مقدراتهم  وتنمية  ال�شعوديني  واملهند�شني  ال�شعودية  الهند�شية  املن�شاآت  	•حتفيز 

اخلطط:
كافة  والبتكار يف  والإبداع  البحث  وت�شجيع  الأداء  م�شتوى  لرفع  املُثلى  اإىل احللول  الو�شول  الهند�شية من  واملوؤ�ش�شات  املهند�شني  باملهنة ومتكني  	•الرقي 

املجالت الهند�شية  لتحقيق الريادة.
يف  التكامل  وحتقيق  والعاملي  الإقليمي  امل�شتوى  على  الهند�شة  جمال  يف  املخت�شني  مع  والتعاون  العالقة  ذات  والكيانات  الهيئة  بني  ال�شراكة  	•تعزيز 

حتقيق اأهداف الهيئة.
واملهنية.  والتدريبية  الأكادميية  املجالت  يف  الهند�شي  التعليم  م�شتوى  رفع  يف  	•امل�شاهمة 

.2030 اململكة  روؤية  وحتقيق  العمل  �شوق  ومتطلبات  التعليم  خمرجات  بني  التوافق  حتقيق  بهدف  احللول  طرح  يف  	•امل�شاهمة 
املهنة. واأخالقيات  الهند�شية  واملمار�شة  الرتاخي�ض  حتكم  وقواعد  اأ�ش�ض  اعتماد  على  العمل  يف  	•امل�شاركة 

	•مراجعة القرارات والنظمة يف القطاعني العام واخلا�ض املتعلقة مبهنة وقطاع الهند�شة وتقدمي خدمات جاذبة وموؤثرة لل�شركات واملكاتب الهند�شية واملهند�شني.
. الهيئة   يف  الب�شرية  للكوادر  والتطوير  بالتدريب  	•الإهتمام 

املجتمع. خدمة  يف  املهند�ض  دور  وتفعيل  الجتماعية  	•امل�شئولية 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سلطان بن حممد الدلبحي العتيبي

املوؤهلت:
درجة البكالوريو�ض يف الهند�شة ال�شناعية – درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال

اخلربات:
- مهند�ض �شالمة ب�شركة غازكو

- كبري مهند�شني مبدينة امللك فهد الطبية.
االإجنازات:

- نائب رئي�ض �شعبة هند�شة ال�شالمة ومت تقدمي الكثري من املحا�شرات وور�ض العمل ومراجعة اللوائح اخلا�شة بال�شالمة 
وامل�شاركة يف اإعداد الربامج اخلا�شة بتاأهيل واعتماد املهند�شني العاملني يف جمال ال�شالمة ليتم اعتمادهم مهنيًا من 

هيئة املهند�شني.
- ع�شو جلنة متابعة وحتديث الكادر الهند�شي ومت و�شول ملف الكادر يف وقت وجيز من عمل اللجنة اإىل مراحل متقدمة 

حتى و�شل اإىل الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء.
- تقدمي العديد من اأوراق العمل واملحا�شرات يف املوؤمترات واملنتديات العلمية واآخرها امل�شاركة بورقة عمل يف املوؤمتر 

الهند�شي الدويل يف الريا�ض وموؤمتر ال�شالمة الدويل يف الدمام.

الروؤية: 
ح�شول املهند�ض ال�شعودي على املكانة التي تليق بهم علميا وعمليا وواأد ظاهرة العطالة يف مهدها و�شيتم تف�شيل ذلك وتو�شيح كيفية حتقيقه يف الأهداف واخلطط.

االأهداف:
1- موا�شلة اجلهود ال�شابقة من خالل جلنة الكادر يف متابعة وحتديث واإقرار نظام مزاولة املهن الهند�شية والكادر الهند�شي.

2- حتديث وتفعيل برامج العتماد املهني.
3- تطوير املهند�شني مهنيًا يف جميع التخ�ش�شات الهند�شية.

4- الهتمام باملهند�شني علميًا وعمليًا واجتماعيًا.
5- موا�شلة اجلهود ال�شابقة يف اأن تتوىل هيئة املهند�شني ملف الباحثني عن العمل واملهند�شني املهم�شني يف عملهم.

اخلطط:
1- تكثيف عمل جلنة الكادر والإ�شتعانة باخلرباء واملخت�شني ملتابعة وحتديث واإقرار الكادر الهند�شي ونظام مزاولة املهن الهند�شية والتن�شيق مع اجلهات املخت�شة 

ل�شتكمال النواق�ض واملتطلبات واملتابعة حتى يتم اعتمادهما بال�شكل الذي يتنا�شب مع املهام وامل�شئوليات التي يتحملها املهند�شني.
2- اإعداد برنامج اعتماد مهني لكل تخ�ش�ض هند�شي مبا ي�شمن الرقي باملهنة واملهند�شني وذلك بت�شكيل فرق عمل من اخلرباء ومن اأع�شاء ال�شعب الهند�شية لإعداد 

الربامج التدريبية املطلوبة لكل تخ�ش�ض ويتم دعم هذه الربامج وال�شهادات من هيئة املهند�شني.
املهنية  ال�شهادات  على  للح�شول  منح  وتوفري  املهند�شني  لبتعاث  منح  كاإيجاد  بالنفع  املهند�شني  جميع  على  يعود  فيما  وتخ�شي�شه  املايل  ال�شرف  اأوجه  تر�شيد   -3

املتخ�ش�شة يف كل جمال واإيقاف الربامج التدريبية غري الإحرتافية والتخ�ش�شية.
4- اإن�شاء فروع/مراكز/اأندية ثقافية وترفيهية للمهند�شني يف جميع املناطق تكون مركزًا ملهند�شي املنطقة وتقام فيها الأن�شطة والفعاليات.

5- تبني روؤيتي وجهودي ال�شابقة حول اأن تتوىل هيئة املهند�شني ملف الباحثني عن عمل واملهم�شني باحتوائهم وح�شرهم ر�شميًا وخماطبة اجلهات ذات الإخت�شا�ض 
ب�شاأن ق�شيتهم واقرتاح احللول التي ت�شاعد على الق�شاء على هذه الظاهرة واإعداد التقارير الفنية التي تظهر اأثر ذلك على املهند�شني وعلى امل�شاريع الوطنية.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سمري بن م�سطفى �سليمان احللواين

بوزارة  العلمية  اجلمعية  عبدالعزيز- ع�شو يف  امللك  من جامعة  الهند�شية  اجليولوجيا  املاج�شتري  يف  درجة   -
الطاقة وال�شناعة للرثوة املعدنية- دورة تدريبية بعنوان جمع وتبويب البيانات الإح�شائية - ور�شة عمل بعنوان 
تقييم املخاطر الناجتة عن التلوث البيئي و�شبل احلد منها )املركز القومي للبحوث- القاهرة(- م�شاركة بربنامج 
متخ�ش�ض باللغة الإجنليزية لدرا�شة املفردات الفنية لأعمال التعدين واجليولوجيا وكتابة التقارير اجليولوجية 
والتعدينية )جامعة دبلن- اإيرلندا(- م�شاركة درا�شة اجلدوى القت�شادية للم�شروعات التعدينية - دورة تدريبية 
يف الإ�شراف املركز يف تنفيذ امل�شاريع- دورة تدريبية يف الهند�شة القيمية - م�شاركة ور�شة عمل حول التنقيب 
عن املعادن النفي�شة "الذهب والف�شة" – املنظمة العربية للتنمية ال�شناعية والتعدين- الرباط- م�شاركة املوؤمتر 
العربي الدويل الأول للت�شريع البيئي - م�شاركة يف موؤمتر فر�ض التعدين بال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا )دبي(- 
م�شاركة امللتقى الهند�شي اخلليجي ال�شاد�ض ع�شر "البيئة يف منطقة اخلليج العربي"-م�شاركة املوؤمتر الهند�شي 
القت�شادي  التقييم  بعنوان  عمل  ور�شة  م�شاركة  العربي-  الوطن  يف  املائية  املوارد  والع�شرون  ال�شاد�ض  العربي 
واملايل للقوائم املالية يف ال�شركات - م�شاركة ور�شة عمل بعنوان �شناعة التعدين الدولية- دورة تدريبية بعنوان 
كتابة التقارير الفنية للجهات القانونية - م�شاركة املوؤمتر واملعر�ض الهند�شي الدويل - م�شاركة املوؤمتر الدويل 

اجليولوجي الثاين ع�شر.

1 - حب الوطن وخدمة املجتمع.
2 - �شغف للمعرفة والعلم والتعلم.

3 - ا�شتثمار مهاراتي وتوظيفها مل�شلحة العمل.
4- العمل يف بيئة فنية وتنمية القدرات الفنية.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

طارق بن مبارك الع�سياين العتيبي

املوؤهلت: 
- بكالوريو�ض هند�شة م�شاحة - جامعة امللك �شعود 2008م.

- ماج�شتري اإدارة بيئة ونظم معلومات جغرافية - جامعة برايتون - اململكة املتحدة 

اخلربات: 
- مدير عام التقنية والنظم بهيئة تطوير املدينة املنورة من 2014 اإىل الآن - مهند�ض م�شاحة بالإدارة 

العامة للم�شاحة الع�شكرية من 2010 - 2014 - مهند�ض موقع �شركة �شبة اجلزيرة 2008 - 2010 .

الع�سويات:
 ع�شو الهيئة ال�شعودية للمهند�شني - ع�شو اجلمعية اخلريية الهند�شية - ع�شو �شابق مبجل�ض مهند�شي 

املدينة املنورة -  ع�شو موؤ�ش�ض ل�شعبة امل�شاحة بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني.

الروؤية: 
بيئة هند�شية متميزة تتواكب مع تطلعات املهند�ض ال�شعودي والقيادة احلكومية.

الر�سالة : 
تنظيم وت�شريع وحوكمة القطاع الهند�شي ملا يخدم املهند�ض واملكتب الهند�شي وامل�شتثمر يف القطاع.

 االأهداف:
 1- العمل على تنظيم القطاع بعمل ت�شريعات حلفظ حقوق املهند�ض ال�شعودي.

 2- حوكمة ال�شوق الهند�شي لي�شبح بيئة جاذبة لال�شتثمار.
 3- العمل ل�شتكمال الكادر الهند�شي للعمل احلكومي امتدادًا لعمل الزمالء ال�شابقني.

 4- العمل على تطوير املهند�ض ال�شعودي فنيًا ليتواكب مع املهند�شني يف اأرقى الدول.
 5- العمل على تطوير التعليم الهند�شي والتكامل بينه وبني �شوق العمل.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالرحمن بن �سعد عبدالرحمن القرين 

ال�سهادات العلمية
للمهند�شني(. ال�شعودية  م�شت�شار)الهيئة  مهند�ض  بدرجة  هند�شي  اعتماد  	•�شهادة 
عبدالعزيز(. امللك  التنفيذية)جامعة  الأعمال  ادارة  يف  املاج�شتري  درجة  	•�شهادة 
عبدالعزيز(. امللك  )جامعة  ال�شناعية  الهند�شة  يف  البكالوريو�ض  درجة  	•�شهادة 

العمل احلايل: 
مكةاملكرمة.  مبنطقة  والتخطيط  القت�شاد  وزارة  بفرع  العامة  اخلدمات  مديرادارة  	•م�شاعد 

الع�سويات احلالية: 
للمهند�شني.  ال�شعودية  بالهيئة  ال�شناعية  الهند�شة  �شعبة  جمل�ض  	•ع�شو 

ال�شناعية.  الهند�شة  �شعبة  الجتماعية  اللجنة  	•رئي�ض 
ال�شناعية.  الهند�شة  �شعبة  العالمية  اللجنة  	•ع�شو 

ع�شري.  مبنطقة  بلقرن  ملحافظة  املحلي  املجل�ض  	•ع�شو 
الع�سويات ال�سابقة: 

بجدة. ال�شناعية  التجارية  بالغرفة  اجلاهزة  اخلر�شانة  م�شانع  جلنة  	•ع�شو 
ع�شري. مبنطقة  بلقرن  مبحافظة  ال�شياحي  التن�شيط  جلنة  	•ع�شو 

الروؤية: 
املهند�ض الوطني موؤهل لقيادة امل�شاريع الوطنية.

االهداف: 
.2030 روؤية  لتحقيق  الهند�شي  القطاع  برامج  ا�شرتاتيجيات  اإعداد  يف  	•امل�شاركة 

الوطني. التحول  اهداف  لتحقيق  للمهند�شني  ال�شعودية  الهيئة  هيكلة  	•اعادة 
الهند�شي. القطاع  تخ�ض  التي  للمملكة  القت�شادية  ال�شيا�شات  	•تنفيذ 
والتوظيف. الهند�شي  بالقطاع  تتعلق  وحوارات  �شاملة  �شيا�شات  	•تطوير 

بالتوظيف. املنتهي  الوطنيني  للمهند�شني  العمل  راأ�ض  على  التدريب  	•دعم 
العمل �شوق  يف  والعاملني  املوظفني  الوطنيني  املهند�شني  تدريب  برامج  	•تطوير 

التحتية. والبنية  والطاقة  ال�شناعة  جمال  يف  احليوية  امل�شروعات  	•م�شاندة 
الهند�شي. القطاع  تطوير  ملتابعة  واجلامعات  البحوث  مراكز  مع  	•التعاون 
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

11

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالرحمن بن عنيت اهلل الياب�سي املطريي

1. رئي�ض فريق عمل احلو�شبة ال�شحابية يف التفاقية املوقعة بني مركز املعلومات الوطني و�شركة الت�شالت 
ال�شعودية )بالإ�شافة اإىل عملي احلايل مدير عام اخلدمات القليمية مبركز املعلومات الوطني.

القليمية  للخدمات  العامة  الإدارة  مدير   – الوطني  املعلومات  املعلومات  مركز   - الداخلية  وزارة   .2 
)من 1435/5/19ه� حتى تاريخه(.

3. وزارة الداخلية - مركز املعلومات املعلومات الوطني – مدير اإدارة خدمات املواقع  
)من 1434/6/28 حتى 1435/5/19ه� حتى تاريخه(.

4. وزارة الداخلية - مركز املعلومات املعلومات الوطني – مدير اإدارة اخلدمات امل�شاندة  
)من 1431/5/28ه� حتى 1434/6/28(

5. راأ�شت العدد من فرق العمل.
6. نائب ريئ�ض فريق اإدارة الأزمات مبركز املعلومات الوطني.

7. �شركة الت�شالت ال�شعودية )2001/10/13 حتى 2002/8/25(.
8. �شركة لو�شنت تكنولوجيز )1421/3/7 حتى1421/5/9(.

روؤيتي هي: 
- اأن تكون هئية املهند�شني املنرب واملرجع لكافة املهند�شني لهدف اإيجاد قاعدة بيانات مكتمله و�شاملة جلميع التخ�ش�شات الهند�شية 

ل�شهولة التخطيط لهوؤلء املهند�شني وخدمتهم ب�شكل اف�شل.
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

عمارة وعلوم بناء

التخ�ش�ض

12

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالرحمن بن في�سل حممد الرويلي

املوؤهل العلمي: بكالوريو�ض عمارة وعلوم بناء عام 1429ه� من كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �شعود.
الآن.  وحتى  1430ه�  عام  من  الوطني  والرتاث  لل�شياحة  العامة  بالهيئة  معماري  اخلربات: 	•مهند�ض 

1430ه�. وحتى  1429ه�  عام  من  الريا�ض  �شمال  ببلدية  معماري  	•مهند�ض 
اللجنة  ع�����ش��و  اململكة.	• م��ن��اط��ق  مب��خ��ت��ل��ف  امل��ت��اح��ف  وت��ط��وي��ر  اإن�����ش��اء  م���ب���ادرة  م��دي��ر  •	 املــهــام: 
بينبع.	• ال�����ش��ور  ح���ي  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  بينبع.	•ع�����ش��و  ال�����ش��ور  ح���ي  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
لهيئة  ف��ن��ي��ة  م�����ش��ان��دة  جل��ن��ة  ع�����ش��و  املكرمة.	• م��ك��ة  منطقة  ت��ط��وي��ر  لهيئة  ف��ن��ي��ة  م�����ش��ان��دة  جل��ن��ة  ع�����ش��و 
والتحكيم. للو�شاطة  ال��دول��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  حمكمي  هيئة  يف  ع�شو  املنورة.	• امل��دي��ن��ة  منطقة   ت��ط��وي��ر 
معتمد  هند�شي  باململكة.	•حمكم  التاريخية  املواقع  ا�شتثمار  جلنة  الدويل.	•ع�شو  التحكيم  احتاد  	•ع�شو 
بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني.	•حمكم هند�شي ممار�ض يف املحكمة التجارية بالريا�ض.	•م�شت�شار غري متفرغ 

لعدد 3 �شركات هند�شية بالريا�ض.
متخ�ش�ض  وموؤمتر  دورة   25 من  اكرث  م�شروع.	•ح�شور   25 من  لأكرث  م�شروع  كمدير  االإجنازات:	•العمل 

داخل اململكة وخارجها.	•حا�شل على �شهادة املوظف املثايل خالل العام.

الروؤية: 
متكني البيت الهند�شي ال�شامل من الأداء الرفيع والريادة يف مهنة الهند�شة اىل املواكبة على امل�شتوى العاملي 

االأهداف:
م�شتدام  مايل  التوا�شل	•م�شتقبل  ج�شور  بطالة	•بناء  بال  هند�شي  	•جمتمع  العاملي  للم�شتوى  يرتقي  هند�شي  	•جمتمع 

اخلطط: 
- تطوير املهند�ض ال�شعودي:  	•موا�شلة جهود الزمالء يف املجال�ض ال�شابقة يف متابعة اعتماد لئحة الوظائف الهند�شية والعمل على تطوير الالئحة يف حال 

اعتمادها.	•البدء فعليًا بالبحث مع اجلهات احلكومية ل�شتحداث بند ابتعاث للمهند�شني ملمار�شة املهنة يف اأحد دور اخلربة باخلارج.
و  احلكومي  العمل  بني  املهند�ض  خربة  تنوع  لتعزيز  ر�شمية  بطريقة  اخلا�ض  القطاع  يف  اجلزئي  بالعمل  احلكومي  للمهند�ض  ت�شمح  عاجله  اآليه  	•بحث 
القطاع اخلا�ض.	•بحث التفاق مع اجلامعات لتطوير خطط كليات الهند�شة وا�شافة تدريب عملي ملدة ل تقل عن 6 اأ�شهر يف دور اخلربة الهند�شية داخل 

اململكة وخارجها.

- جمتمع هند�شي بال بطالة: 	•العمل مع اجلهات ذات العالقة ومناق�شة البدء بعقد ور�ض عمل فعلية مب�شاركة املهند�شني لإيجاد حلول جذرية للبطالة.
- م�شتقبل مايل م�شتدام: 	•العمل على ملف ال�شتثمار ل�شمان عائد ثابت للهيئة.	•تطوبر العمل على منافع الع�شوية.

- بناء ج�شور التوا�شل: 	•البدء فعليًا بالتوا�شل مع الهيئات واملنظمات الهند�شية العاملية وبرم اتفاقيات لنقل اخلربات الهند�شية اىل اململكة.	•العمل على 
تطوير مركز التحكيم الهند�شي بحيث يكون املرجعية التحكيمية الوحيدة باململكة واخلا�شة بالقطاع الهند�شي.
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

عمارة وتخطيط

التخ�ش�ض

13

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالعزيز بن يو�سف عبدالعزيز التويجري

تخرج���ت م���ن اجلامعة �شن���ة 1417ه� من جامعة امللك في�ش���ل بالدمام تخ�ش�ض عمارة وتخطي���ط -  عملت يف ال�شركة 
الربيطاني���ة للف�ش���اء بالقاعدة اجلوية بتب���وك بوظيفة مهند�ض معم���اري يف نظم املعلومات الهند�شية مل���دة اأربع �شنوات 
حت���ى ع���ام 2002 - عملت اأعم���ال خا�ش���ة و امل�شاركة يف بع����ض الت�شاميم بالتعاون م���ع مكاتب هند�شي���ة مبدينة تبوك 
حت���ى عام 2006 - التحقت بالعم���ل يف ال�شركة العربية للتموين والتجارة )اأ�شرتا لالإن�ش���اءات( مهند�ض موقع ثم �شغلت 
من�ش���ب من�ش���ق عام امل�شاريع بال�شركة حتى عام  2011 - التحقت بالعمل يف هيئ���ة تطوير املدينة املنورة من عام 2012 
حت���ى تاريخ���ه، وتدرجت باملنا�شب من موظ���ف يف اإدارة املباين والرخ����ض اإىل مدير الإدارة ثم م�شاع���د لالأمني العام.

- اأثناء عملي يف اجلهات ال�شابقة: 
1- �شاركت يف تاأ�شي�ض نظم املعلومات الهند�شية لقاعدة امللك في�شل اجلوية بتبوك. 2- الإ�شراف املبا�شر على حت�شني وتاأهيل 
مركز البحث والإنقاذ التابع لقاعدة امللك في�شل اجلوية �شباء - املويلح. 3- الإ�شراف على تنفيذ عدة م�شاريع حكومية )مركز 
التاأهيل ال�شامل بتبوك - كليات تعليم البنات بتبوك - ثالث م�شت�شفيات �شعة 100 �شرير - الكلية التقنية باأملج، وغريها من 
امل�شاريع اخلا�شة(. 4- متابعة واعتماد خمططات الفنادق باملنطقة املركزية باملدينة املنورة. 5- اإ�شدار رخ�ض الإن�شاء 
ملباين فنادق املنطقة املركزية. 6- امل�شاركة يف الت�شميم و الإ�شراف على عدة م�شاريع تابعة لهيئة تطوير املدينة املنورة.

الروؤية:
املهند�ض �شريك اأ�شا�شي بالتنمية.

االأهداف:
1- تعزيز مكانة املهند�ض يف املجتمع.

2- الإعتماد الكامل على املهند�شني ال�شعوديني يف �شتى املجالت.
3- تاأ�شيل دور املهند�ض يف امل�شاريع الكبرية واأن يكون من �شمن املنظومة الهند�شية امل�شاركة بالت�شميم والتنفيذ.

4- دعم مبادرات املهند�شني واي�شالها لأ�شحاب القرار.
5- تفعيل دور امل�شاركة املجتمعية والعمل التطوعي.

6- املهند�ض اأهم حماور التنمية.
7- �شخ الثقة يف املهند�شني ال�شعودين لتويل املنا�شب القيادية يف ال�شركات والقطاعات.

8- نقل ما لدينا من خربة ومعرفة لأبناء هذا الوطن.
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة احلا�سبات

التخ�ش�ض

14

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبداهلل بن عبدالرزاق ح�سن النمري

ماج�شتري - جامعة امللك عبد العزيزالكلية الهند�شة  تخ�ش�ض هند�شة احلا�شبات. 
 اخلبــــــــــــرات: اخ�شائي م�شاريع لدى بنك التنمية الجتماعية من 1439/1/1 وحتى الآن.  اخ�شائي تقنية 
املعلوم���ات باملنطقة الغربية وامل�شرف على تطبيقات احلا�ش���ب الآيل بالبنك ال�شعودي للت�شليف والدخار / مكة 
املكرم���ة من���ذ 1429/05/21ه���� 1438/12/30ه� - نائب رئي����ض جمل�ض �شعبة هند�شة احلا�ش���ب الآيل بالهيئة 
ال�شعودية للمهند�شني من 1437/11/16 حتى تاريخه  - مهند�ض م�شاريع لتطوير الأعمال لدى جمموعة م�شانع 
احلامدي���ن من 1427/12/1 اىل 1432/1/15 - الربجمة والتحليل ل���دى اإدارة تطوير النظم والربامج باأمانة 
العا�شم���ة املقد�شة )تطوير نظ���ام ال�شتثمار واملناق�ش���ات املالية، رخ�ض املحالت( م���ن 1427/11/28ه� اىل 

1429/05/20ه� - ع�شو الهيئة ال�شعودية للمهند�شني )مهند�ض حمرتف(. 
الـدورات:  - تقييم ومتويل امل�شاريع )الكادميية العربية للعلوم املالية وامل�شرفية( باململكة الأردنية الها�شمية.

 .pmp اإدارة امل�شاريع الحرتافية - 
- ا�شرتاتيجيات احلكومة اللكرتونية وتطبيقاتها.-ح�شور العديد من املوؤمترات وور�ض العمل الداخلية واخلارجية 
ع���ن )التخطيط ال�شرتاتيجي، تقنية املعلوم���ات ، تطوير العمال، اإدارة املخاطر، اإدارة الوقت، اإدارة الأزمات. 

- تطوير كفاءة املهند�ض ال�شعودي يف كافة املجالت الهند�شية .
- العمل على حتقيق اهداف روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030 من النواحي الهند�شية والتنموية. 

- العمل على متابعة اقرار الكادر الهند�شي .
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة تعدين

التخ�ش�ض

15

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبداهلل بن عمر حممد دما�س

- بكالوريو�ض هند�شة تعدين.
 -  كاتب �شحفي متعاون .  

. UFM م�شاركات اإذاعية مع -
- اأمانه جدة 2002-2011 م . 

- العمل يف وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية. 

1- العمل على اعتماد الكادر الهند�شي املعني مبهنية ومراتب ودرجات املهند�ض ال�شعودي وم�شاواته مع زمالءه املهند�شني بالقطاع اخلا�ض.
2- تنمية وتطوير املهارات لدى املهند�ض ب�شكل عام وخلق البداع والإبتكار من خالل التوا�شل مع املهند�شني وعلى خمتلف الدرجات عرب ور�ض 
العمل والندوات املحلية والإقليمية والعاملية والدورات املهنية املتخ�ش�شة، والتدريب املنا�شب والرتكيز على ال�شباب منهم، و�شرورة حتديد الهدف 

والرغبة بكل جد واجتهاد رغم كل التحديات.
3- زيادة الوعي لدى املهند�ض املواطن يف كافة مناحي احلياة وال�شعدة املختلفة للح�شول على الوظيفة املنا�شبة من خالل جتديد اخلطاب الفني 

واملهني واي�شا الزاد الثقايف.
4- الإهتمام كذلك باملهند�شات ال�شعوديات والو�شول اإليهن بكل �شهولة يف الكليات واجلامعات  ل�شناعة جيل ن�شائي مبتكر ي�شهم يف بناء هذا 

الوطن، وي�شاركن من خالل روؤيتهن يف امل�شاريع واملن�شاآت امل�شتقبلية.
5- ا�شتكمال وموا�شلة العمل الذي انتهت اإليه املجال�ض ال�شابقة طبقًا ملتطلبات املرحلة للو�شول اإىل النتائج الأف�شل وال�شالح العام، وعدم هدر 

الوقت واملال واجلهد.
6- العمل على التوا�شل كذلك مع الهيئات واللجان العاملية والعلمية يف هذا امل�شمار ل�شقل و�شمان التدريب الإحرتايف للمهند�ض املواطن ح�شب 

التخ�ش�شات املختلفة واحتياج �شوق العمل، بعد التن�شيق مع كليات الهند�شة على م�شتوى جامعات اململكة العربية ال�شعودية.
7- حماولة الو�شول اىل اهداف وروؤى م�شتقبلية عرب و�شع ال�شرتاتيجيات الق�شرية او املتو�شطة او البعيدة املدى ومراجعة ذلك با�شتمرار وذلك 

للح�شول على منتج ذو كفاءة هند�شية من املهند�شني ال�شعوديني ت�شتطيع ان تبتكر وتبدع يف احلقول الهند�شية واحتياجات ال�شاعة.
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة ميكانيكية

التخ�ش�ض

16

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالهادي بن هليل دخيل اهلل املطريي

1- مهند�ض حمرتف، بكالوريو�ض )هند�شة ميكانيكية( 1999م، وماج�شتري اإدارة الأعمال مع مرتبة ال�شرف.
2-  مهند�ض م�شرف بال�شئون الفنية بامل�شاعر والعا�شمة املقد�شة.

3- رئي�ض املجل�ض التطوعي للهيئة ال�شعودية للمهند�شني يف مكة املكرمة الذي �شاهم يف تنفيذ اأكرث من )45( 
فعالية ودورة هند�شية ا�شتفاد منها ما يزيد عن )2500( مهند�ض.

4- �شارك يف اكرث من )30(موؤمترًا ومعر�شًا حمليًا ودوليًا. 
5- حا�شل على )45( دورة هند�شية واإدارية، ومنها )دبلوم ال�شالمة واحلماية من احلريق ودورات يف التحكيم 

الهند�شي - العقود الهند�شية - PMO - اإدارة تقنيات الأبنية اخل�شراء ويف اإدارة املخاطر يف امل�شاريع (.
6- حا�شل على عدد من ال�شهادات التقديرية منها )نوط احلج( من �شمو وزير الداخلية وامل�شاركة يف اأعمال 

احلج على مدى )16( �شنة، و�شهادة تقدير من هيئة ال�شياحة والآثار والهيئة ال�شعودية للمهند�شني.
7- حمكم عام دويل)1049( الأكادميية العليا للتحكيم.

8- حمكم دويل ج)2989( هيئة حمكمي الأكادميية الدولية.
9- ع�شو الهيئة ال�شعودية للمهند�شني، وع�شو املجل�ض ال�شعودي للجودة.

الروؤية: هيئة رائدة باأع�شائها. 

االأهداف:
1- العمل على توفري اأعمال للمهند�شني وبدخل جمزي بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، وتوفري فر�ض للم�شاريع الهند�شية ال�شغرية واملتو�شطة 

وتوفري الدعم املادي لها بالتعاون مع اجلهات التمويلية احلكومية واخلا�شة.
2- ال�شعي لتفعيل دور املهند�شني املتميزين واإيجاد اآلية لنقل خرباتهم لتقدمي حما�شرات ودورات م�شتمرة مع الهيئة.

3- امل�شاهمة يف دعم ابتعاث املهند�شني حمليًا ودوليًا والتوا�شل مع جهاتهم لتحقيق ذلك.
4- العمل على اإي�شال �شوت املهند�شني لإقرار لئحة الوظائف الهند�شية وتفعيل البدلت امليدانية باخلدمة املدنية.

5- تطوير التدريب الهند�شي وكود البناء ال�شعودي بالهيئة مبا يخدم جميع الدراجات من مهند�ض اإىل ا�شت�شاري.
6- العمل على دعم اأن�شطة جمال�ض فروع الهيئة وال�شعب الهند�شية لتطوير املهنة.

7- توفري اآلية لدعم جودة العمل الهند�شي يف م�شاريع احلرمني ال�شريفني وتطوير املهند�شني ال�شعوديني بها.
8- العمل على توفري �شراكة فعالة لتطوير املهند�شني يف القطاع العام واخلا�ض وم�شاهمة الهيئة املادية واملعنوية لإجناحها.

9- دعم التخ�ش�شات الهند�شية احلديثة وخ�شو�شًا يف مرحلة املاج�شتري والدكتوراه داخل اململكة.
10- تطوير جملة الهيئة ال�شعودية للمهند�شني ودعم حتويلها اإىل جملة علمية حمكمة.

11- تفعيل دور منافع الع�شوية، مثل اإن�شاء نادي للمهند�شني يف مدن اململكة وغريها من خدمات.
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

عمارة

التخ�ش�ض

17

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

علي بن مو�سى �سامل عبدالواحد

موقع،  مهند�ض  من  م�شتوياته،  كافة  العام يف  القطاع  متنوعة يف  م�شت�شار، خربة طويلة  معماري  مهند�ض 
وم�شرف مواقع، اإىل مدير م�شاريع ، تنوعت خربته بني الدرا�شات والت�شميم والإ�شراف على تنفيذ امل�شاريع 
عمل  واأوراق  مقالت  �شكل  على  املهند�شني  لزمالئه  خربته  قدم  موا�شفاتها،  واإعداد  مراجعتها  واإدارتها 
وحما�شرات عامة ودورات متخ�ش�شة �شملت اأغلب مناطق اململكة، حيث درب اأكرث من 800 مهند�ض خريج، 
النا�ض  ولعموم  للمهند�شني  خربته  قدم  كما  باحتياجاته،  عارفا  املهند�ض  هموم  من  قريبا  جعله  ذلك  كل 
البناء  يف  واإر�شادات  ن�شائح  �شكل  على  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  وبع�ض  تويرت  على  ح�شابه  خالل  من 
والإ�شراف الهند�شي وتعريف بالكتب الهند�شية واآراء يف العمارة وتعريف باجلديد فيها، وتعليمات يف اأ�شول 
البناء والتنفيذ واأخطاء البناء واأجاب على املئات من اأ�شئلة املتابعني يف جمالت �شملت: مواد البناء والفكر 
املعماري والرتاث العمراين واأ�شاليب وطرق التنفيذ، �شارك يف العديد من املوؤمترات وامللتقيات الهند�شية، 
كما دعم وعرف بالعديد من املواهب ال�شابة والأفكار احلديثة والأعمال الريادية يف املجال الهند�شي، مما 

جعله من خرية من ميثل املهند�ض ال�شعودي ومهند�شي القطاع العام ب�شكل خا�ض.

الروؤية: 
والقرارات  التنمية  يف  وت�شارك  املختلفة،  القطاعات  يف  واملهند�ض  املهنة  تنظيم  ومركز  ومظلة  الأول،  املهند�شني  بيت  الهيئة  تكون  اأن 

والأنظمة بفعالية �شمن روؤية اململكة للم�شتقبل، باآليات واأنظمة تواكب التقدم العلمي والتقني اإقليميا وعامليًا.

االأهداف: 
-  اإكمال م�شرية الإجنازات ال�شابقة والبناء عليها، ومتكني املهند�ض احلكومي من تخ�ش�شه. 

- حت�شني بيئة العمل الوظيفية واملهنية للمهند�ض واملهند�شة، وتفعيل القرارات احلكومية التي �شدرت ب�شاأنهم، وتو�شيع دائرة الإمتيازات 
والبدلت لهم . وفتح فر�ض عمل جديدة.

- الكادر والتوظيف وتطوير املهند�ض واملهند�شة علميا ومهنيا يف القطاعني العام واخلا�ض، ق�شية اأ�شا�شية.
- التوا�شل مع اجلميع وم�شاركتهم الراأي، ودعم الأفكار الإبداعية واملبدعني واملتميزين واحتواءهم.

- حماية املهنة من املزورين واملتطفلني، ورفع جودة خمرجات املكاتب الهند�شية.
- رفع جودة التدريب والتو�شع فيه جلميع فئات املهند�شني، وبرامج لتاأهيلهم ل�شوق العمل.

- تنفيذ برامج وفعاليات ومرافق تخدم احلياة الإجتماعية للمهند�شني واملهند�شات، وتدعم منافع الع�شوية.
- ودعم ال�شعب وجمال�ض الفروع وتفعيها ب�شالحيات تخدم املهنة.
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

18

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عماد بن اإبراهيم حمود املحي�سن

)MBA( من مملكة البحرين مبرتبة ال�شرف الأوىل. الأعمال  اإدارة  يف  املاج�شتري  	•درجة 
واملعادن. البرتول  جامعة  من  املدنية  الهند�شة  يف  البكالوري�ض  	•درجة 

معتمد. حمكم  مهند�ض،  م�شت�شار  فني،  	•خبري 
يف  �شنة  ثالثني  من  لأكرث  كبرية  وخربة  فهد  امللك  جل�شر  العامة  باملوؤ�ش�شة  الفنية  لل�شئون  امل�شاعد  العام  املدير  •	
ال�شئون الفنية والإدارية والإ�شراف على جميع انواع امل�شاريع الإعتيادية والإ�شترياتيجية واإعداد ومراجعة اخلطط والربامج 
امل�شتقبلية وامليزانيات، اأمني �شر جمل�ض اإدارة املوؤ�ش�شة العامة جل�شر امللك فهد. املتحدث الر�شمي للموؤ�ش�شة العامة جل�شر 
اإعادة  جلنة  الرتقيات،  جلنة  التوظيف،  جلنة  العرو�ض،  فح�ض  جلنة  ومنها  باملوؤ�ش�شة،  اللجان  اأهم  رئا�شة  فهد.  امللك 
لربط  درا�شة اجلدوى  م�شروع  رئي�ض جلنة  فهد.  امللك  بج�شر  الأمنية  اللجنة  باملوؤ�ش�شة. ع�شو  اخلا�شة  التنظيمات  درا�شة 
جمل�ض  دول  جلنة  يف  م�شارك  ع�شو  التعاون.  جمل�ض  دول  حديد  �شكة  مب�شروع  ال�شعودية  العربية  باململكة  البحرين  مملكة 
التعاون مل�شروع �شكة احلديد.اإعداد اأو امل�شاركة يف معظم اللوائح والتنظيمات اخلا�شة باملوؤ�ش�شة العامة جل�شر امللك فهد.
الإمارات  عمان،  �شلطنة  الكويت،  ودولة  البحرين  ومملكة  ال�شعودية  يف  املوؤمترات  من  كثري  يف  ر�شمي  متحدث  •	

العربية املتحدة، لبنان، واأ�شبانيا. ح�شور الكثري من الدورات واملوؤمترات والجتماعات يف كثري من دول العامل. 
نادي  رئي�ض  ونائب  ع�شوية  من�شب  وتبوء  القوى  األعاب  يف  ال�شعودي  املنتخب  متثيل  وريا�شية  اجتماعية  	•ن�شاطات 

القاد�شية باخلرب.

الروؤية: 
قدراته". وتعزيز  باملهند�ض  والرتقاء  املهنة  دور  وتعزيز  "الريادة 

الر�سالة: 
املجتمع". مع  الإيجابي  والتفاعل  باملهنة  للرقي  "ال�شعي 

االأهداف: 
والتخ�ش�شية. التدريبية  الربامج  وتكثيف  ودوره  مكانته  وتطوير  الهند�شي  الكادر  	•دعم 

الهند�شية. التخ�ش�شات  لكافة  تطويرية  وجمالت  للجن�شني  وظيفية  فر�ض  	•خلق 
خمرجاتها. وجودة  كفاءة  لرفع  العاملية  النمطية  العقود  وتطبيق  امل�شاريع  ولوئح  اأنظمة  	•تطوير 

والأبداع. للتطوير  حمفزة  بيئة  خللق  واجلامعات  والهيئات  القطاعات  خمتلف  مع  	•التعاون 
املختلفة.  القطاعات  مع  بالتعاون  املهنية  الأيام  وتفعيل  والإجتماعية  واملهنية  الوطنية  الربامج  	•دعم 

للرتقية. اإحرتافية  واآلية  باململكة  املهند�شني  عمل  لقبول  معايري  وو�شع  املهنية  املمار�شات  	•تنظيم 
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

19

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عماد بن عدنان حممد خليل قا�سي 

ماج�شتري اإدارة تكلفة الت�شييد 2013معهد دبلن للتقنية بكالوري�ض هند�شة مدنية 2005جامعة اأم القرى 
مدي���ر اإدارة الطرق بالعا�شمة املقد�شة نوفمرب 2017 حتى الآن –مدير اإدارة الطرق بالعا�شمة املقد�شة 
اأغ�شط����ض 2017 حت���ى الآن – ممث���ل وزارة النقل ب�شفارة اململك���ة العربية ال�شعودي���ة بوا�شنطن نوفمرب 
2016 اأغ�شط����ض – 2017 مدي���ر ف���رع اإدارة الط���رق مبحافظة الطائ���ف يوني���و 2007 نوفمرب – 2016 
مدي���ر اإدارة التنفي���ذ ف���رع وزارة النقل مبنطق���ة مكة املكرم���ة وزارة النقل، يوني���و 2005 يونيو – 2007 
.مهند����ض مدين ب���الإدارة العامة للتنفيذ باملركز الرئي�شي لوزارة النق���ل بالريا�ض مرتبة ال�شرف الثانية 
يف املاج�شت���ري. - الإ�ش���رتاك يف اإعداد درا�شات النقل العام باململكة العربي���ة ال�شعودية. - الإ�شرتاك مع 
معه���د اأبحاث احلج يف عددمن الدرا�شات. - ال�شرتاك يف حتديد م�شارات القطارات الرابطة بني مدن 
اململك���ة العربيةال�شعودي���ة. - جائزة اأمري منطقة مك���ة املكرمة يف تنفيذ م�شروع ت�شري���ف مياه ال�شيول 
والأمطار مبحافظة جدة - الإ�شراف ومتابعة تنفيذ اأكرث من 114 )من الطرق املهمة مثل(اإزدواج طريق 
الهدا/الك���ر - حتويل طريق جدة/جازان اإىل طريق �شريع .ال�شرتاك يف اإعداد اأنظمة ومتطلبات مكتب 

اإدارةامل�شاريع بوزارة النقل. 

الروؤية: 
قطاع هند�شي �شعودي حمرتف.

االأهداف: 
تنظيم العمل الهند�شي يف اململكة وتاأهيل املهند�ض ال�شعودي ليكون هو اأ�شا�ض التنمية مبا يحقق روؤية اململكة 2030. 

اخلطط:
1- تاأهيل املهند�ض ال�شعودي ودعمه علميًا وعمليًا.

2- تفعيل دور القطاع احلكومي يف اإعتمادهم على املهند�ض ال�شعودي وتاأهيله ملا يحقق روؤية اململكة 2030.
3-  تفعيل نظام مزاولة املهنة.

4- متابعة ما قام به املجل�ض يف دعم املهند�ض ال�شعودي )كادر هند�شي، تاأمني طبي ، دورات ، موؤمترات ، اإبتعاث(.
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عيد بن حمود القري�سي ال�سبيعي 

املوؤهلت العلمية:  
بكالوريو�ض هند�شة مدنية - جامعة امللك �شعود 1426ه�.

اخلربات :
- ع�شو �شعبة هند�شة النقل واملرور بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني.

- نائب رئي�ض �شعبة هند�شة الت�شغيل وال�شيانة بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني.
- ع�شو اجلمعية اخلريية الهند�شية.

- مدير اإدارة �شيانة الطرق وت�شريف ال�شيول باأمانة منطقة الريا�ض.
- مدير مركز املراقبة والتحكم عن بعد باأمانة منطقة الريا�ض.
- م�شاعد مدير عام الت�شغيل وال�شيانة باأمانة منطقة الريا�ض.

	•حتدي���ث اخلط���ة ال�شرتاتيجي���ة للهيئة والعمل على اإيجاد بيئة مناف�شة للتحفيز عل���ى الإ�شتثمار يف املجال الهند�شي مبا يتوافق مع 
اخلطة ال�شرتاتيجية للمملكة وروؤية اململكة 2030 .

اآلي���ة متك���ن املهند�ش���ني بالقطاع الع���ام من الإط���الع واكت�شاب الكثري من اخل���ربات ومعرفة اآخ���ر التطورات  	•ال�شع���ي اإىل اإيج���اد 
وامل�شتجدات يف الأعمال الهند�شية ب�شتى اأنواعها عن طريق الهيئة ال�شعودية للمهند�شني.
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القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة كيميائية

التخ�ش�ض

21

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

غنام بن �سنني ال�سلمي العنزي 

خربة عملية 22 عام يف جمال امل�شاريع والعمال والدارة مع مهارات و خربات عملية يف اعداد النظمة والقوانني 
و التخطيط ال�شرتاتيجي. 

تتنــوع اخلــربة تف�سيليــا يف:  	•م�شت�ش���ار منظ���م الطاق���ة الذرية يف مدين���ة امللك عب���داهلل للطاقة الذرية 
واملتج���ددة. العمل عل���ى تاأ�شي�ض وان�شاء هيئة رقابي���ة ذرية �شعودية مع املنظمات الدولي���ة. تقييم تقنيات عاملية 
ومقارنته���ا. ممثل للمملكة يف امللتقي���ات الدولية. مراجعة التفاقيات وابداء املرئي���ات مع هيئة اخلرباء ورفعها 
للمق���ام ال�شام���ي 	•مدي���ر التخطيط ال�شرتاتيج���ي �شركة التعدي���ن العربية ) معادن(العم���ل مبجال التخطيط 
ال�شرتاتيج���ي م���ع كربي ال�شركات العاملية ) ميكين���زي ، كي بي ام جي ( لإن�شاء كيان���ات وتاأ�شي�شها فقد عملت 
عل���ى امل�شاري���ع اخلا�شة والتخطيط ال�شرتاتيج���ي لل�شركات ب�شكل وثيق مع الإدارة العلي���ا يف توليد ا�شرتاتيجية 
ال�شرك���ة عل���ى املدى الطويل وعمل وتطبيق ومتابعة موؤ�شرات قيا����ض الأداء 	•مهند�ض م�شاريع وتخطيط ، �شركة 
ال�شناعات ال�شا�شية ) �شابك( اإجراء درا�شات جدوى مف�شلة للم�شاريع وتقييم ال�شوق، والعمل على الت�شاميم 
مل�شاري���ع �شناعية من بداي���ة للت�شميم الهند�شي اإىل نهاية ت�شليم امل�شاريع. تراأ�ض اإدارة الأمن وال�شالمة باإحدى 
�ش���ركات �شابك والعمل على الأنظمة العاملية لل�شالمة تاأ�شي����ض وتطبيق لالأنظمة. اإدارة خطة الإنتاج ال�شهرية / 

ال�شنوية للم�شانع.

- تنظيم قواعد مزاولة املهنة ورفع م�شتواها للم�شاهمة يف النه�شة ال�شناعية والعمرانية يف اململكة. 
- املحافظة على حقوق املهند�شني وم�شاحلهم املهنية امل�شروعة. 

- ت�شجيع التدريب املهني الهند�شي يف اململكة مبختلف الو�شائل املتي�شرة.
- ت�شجيع القيام بالأبحاث الهند�شية وو�شع موا�شفات هند�شية عربية بال�شرتاك مع املوؤ�ش�شات والهيئات املعنية. 

- العمل على توطيد ال�شالت وتوثيق التعاون العلمي والفني بني املهند�شني يف اململكة وزمالئهم يف الدول العربية والأجنبية. 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

في�سل بن جميل اإبراهيم امل�سلمي

مهند����ض معم���اري حمرتف خريج جامع���ة اآم القرى كلية الهند�ش���ة والعمارة الإ�شالمية ع���ام 1425ه� لدي من 
اخل���ربة ما يق���ارب ال�� 14عام يف الت�شميم املعم���اري والتخطيط و درا�شة امل�شاري���ع واعتمادها و�شياغة العقود 
وتدقيقه���ا ومفاو�ش���ة العمالء واإدارة امل�شاري���ع والإ�شراف عليها و ت�شكيل ومتابعة فري���ق العمل واإعداد اجلداول 
الزمني���ة، كما �شعيت بتطوير مهاراتي بالتدرج يف وظائف خمتلفة م���ن خالل القطاع احلكومي واخلا�ض، ولدي 
القدرة على الأداء حتت �شغط العمل مع اللتزام باجلودة، اإىل جانب املوؤهالت العلمية والدورات التدريبية التي 
ح�شل���ت عليه���ا لتطوير ال���ذات وامل�شاركة يف تنمية و نه�ش���ة هذا الوطن الغايل يف اإثب���ات النف�ض وتطوير الذات 
وتنمي���ة املهارات والقدرات ورفع الأداء والإرتقاء مبهنة الهند�شة واملهند�ش���ني. اأعمل حاليًا مديراإدارة الإ�شكان 
مب�شت�شف���ى امللك فه���د بجدة وقد تدرجت يف العديد م���ن الوظائف وهي 	•م�شاعد مدي���رادارة الإ�شكان ب�شحة 
 ج���دة	•اإدارة امل�شاري���ع الهند�شية ب�شحة ج���دة 	•مدير اإدارة اخلدم���ات وال�شيانة مب�شت�شف���ى العزيزية بجدة

 	•اإدارة الإ�ش���راف عل���ى امل�شاريع ب�شحة ج���دة 	•مدير امل�شاريع مبركز الت�شميم ال�شع���ودي للتطوير العمراين 
بج���دة 	•مدي���ر ق�شم امل�شاريع ال�شكني���ة وع�شو اللجنة الدائم���ة للم�شاريع الريادية باإدارة رخ����ض البناء باأمانة 

حمافظة جدة 	•مهند�ض درا�شة امل�شاريع ومدير اإدارة اخلدمات ببلدية اأبحر الفرعية بجدة.

الهيئة ال�شعودية للمهند�شني من اأهم الهيئات التى ت�شتحق الهتمام باأع�شائها وخدمتهم مبختلف تخ�ش�شاتهم املهنية لتحقيق روؤية اململكة 2030م.

الروؤيـــة: 
تق���دمي اخلدمات املميزة التي تلي���ق باملهند�شني واملهند�شات واملوؤ�ش�ش���ات الهند�شية وحتقق طموح املهند�شني واملهند�شات ال�شب���اب حديثي التخرج، وكذلك 
الدعم والإ�شتفادة من الكفاءات ذو اخلربات املتو�شطة والعالية لرفع م�شتوى املخرجات، وخلق بيئة جاذبة للعمل الهند�شي والإبداع والإبتكار للو�شول للعاملية.

االأهــداف:
 تنمي���ة امل�شت���وى العلم���ي واملهني للمهند�شني واملهند�شات ودعم البحث العلم���ي- ال�شعي لتطبيق نظام مزاولة املهن الهند�شي���ة - ت�ش�شجيع القطاع الهند�شي 
اخلا����ض للم�شارك���ة يف التنمية لتحقيق روؤية اململكة 2030م- تطوير العالقة والتعاون وامل�شاركة مع الإحت���ادات واجلمعيات املهنية الهند�شية يف دول التعاون 

اخلليجي والدول العربية والإ�شالمية والعاملية - تنمية امل�شئولية املجتمعية. 

اخلـطـط: 
 التن�شيق مع اجلامعات والأكادمييات واملعاهد للم�شاهمة يف تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهند�شي واملهني- حتويل بع�ض جمال�ض الفروع الفعالة 
اىل ف���روع ذات مق���ار بعد حتديد الإحتياجات والإمكانيات لت�شهيل تقدمي اخلدمات لأع�شاء الهيئة- التن�شيق واملتابعة مع القطاع احلكومي واخلا�ض ل�شرعة 
تطبي���ق نظ���ام مزاولة امله���ن الهند�شية ملا له من اأهمية لتحقيق خطط التح���ول وروؤية اململكة 2030م- خلق فر�ض اإ�شتثماري���ة يف القطاع الهند�شي لل�شركات 
واملوؤ�ش�ش���ات املحلية وامل�شتثم���ر الأجنبي والتن�شيق مع القطاع احلكومي بهذا ال�شاأن - عقد املوؤمترات الهند�شي���ة العامة واخلا�شة ودعوة الكفاءات واخلرباء 
املحلي���ني والع���رب والعامليني اأف���راد وموؤ�ش�شات لالإ�شتفادة من اأفكارهم وجتاربهم ملواكبتهم وحتقيق اأعلى امل�شتوي���ات املهنية - التواجد يف املحافل اخلليجية 

والعربية والعاملية- خلق مبادرات جمتمعية يف جمالت خمتلفة.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

في�سل بن عبداهلل علي طوهري

موؤهلت:
بكالوريو�ض الهند�شة التقنية من ق�شم التقنية امليكانيكية تخ�ش�ض حمركات و مركبات بالكلية التقنية بالريا�ض.

خربات:
- عملت مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بوظيفة تقني هند�شة ميكانيكية وم�شاعد رئي�ض ق�شم الت�شكيل والت�شميم 

باملركز الوطني لتقنية ال�شيارات  من 1429/06/10ه� اىل 1430/11/26ه� .
والت�شنيع  الت�شميم  ق�شم  مدير  وم�شاعد  اأكادميي،  باحث  بوظيفة  التقنية  و  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مبدينة  اأعمل   -

باملركز الوطني لالإحرتاق الداخلي والبالزما من تاريخ 1430/11/27ه� حتى تاريخه.
- اجنازات

�شاركت بعدة م�شاريع تابعة ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم و التقنية:
1. برنامج نقل تقنية �شناعة ال�شيارات مباليزيا.

2. تطوير �شاحنات RAM التابعة ل�شركة الربيعة.
3. تطوير حمرك هجيني متعدد الوقود.

4. ت�شميم هيكل �شرائح الطاقة ال�شم�شيه.
5. ت�شميم و بناء مركبة بدون �شائق.

الروؤية: 
اأن تكون هيئة املهند�شني من اأف�شل اجلهات التي تقدم الدعم للمهند�شني يف جميع القطاعات يف اململكة العربية ال�شعودية.

االأهداف: 
- اإيجاد احللول املثلى حلل م�شاكل و مطالب املهند�شني.

- اإيجاد اآليه  لرفع امل�شتوى التعليمي و املهني جلميع املهند�شني.
- و�شع عدة ا�شرتاتيجيات لتوظيف املهند�شني يف جميع القطاعات.

- امل�شاهمة يف و�شع عدة اآليات حلماية املهند�شني يف جميع القطاعات و ذلك بالتن�شيق مع اجلهات.

اخلطط: 
- �شمان تقدمي كافة اخلدمات للمهند�شني وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية.



45

القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

24

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن اإبراهيم ح�سن الع�سريي

	•حا�ش���ل عل���ى بكالوري�ض يف الهند�شة املدنية من جامعة املل���ك فهد للبرتول واملعادن يف عام 
2006م.

واخلا�ض. العام  القطاعني  يف  العملية  اخلربة  من  �شنة   12•	
الكربى. الهند�شية  امل�شاريع  من  العديد  على  والإ�شراف  اإدارة  يف  	•امل�شاركة 

واإدارة  هند�ش���ة  جم���ال  يف  والبح���وث  العم���ل  وور����ض  الن���دوات  م���ن  العدي���د  يف  	•امل�شارك���ة 
الإن�شاءات.

الروؤية:
	•اأن تناف����ض الهيئ���ة ال�شعودي���ة للمهند�ش���ني املنّظمات الهند�شية العاملية يف جم���الت الت�شنيف والتدريب الهند�شي وتك���ون املرجع الأ�شا�شي 

للمهند�شني يف جمالت الت�شنيف والتطوير والتوظيف.

االأهداف:
والأداء. الكفاءة  حيث  من  عامليًا  املهند�شني  اأف�شل  من  ال�شعودي  املهند�ض  يكون  	•اأن 

. عمل  عن  الباحثني  املهند�شن  ن�شبة  وتقلي�ض  ال�شعوديني  املهند�شني  توظيف  معدلت  	•زيادة 

اخلطط:
الهند�شي. بالكادر  يتعلق  فيما  ال�شابقة  الدورات  يف  الهيئة  اأع�شاء  قبل  من  اإجنازه  مامّت  واإنهاء  	•اإ�شتكمال 

.2030 اململكة  روؤية  متطلبات  مع  يتوافق  مبا  �شياغتها  واإعادة  الهند�شية  وال�شركات  املكاتب  فتح  تراخي�ض  على  احل�شول  اإجراءات  	•درا�شة 
العمل. �شوق  اإحتياجات  مع  يتوافق  مبا  للمهند�شني  وتطوير  لتدريب  وحمددة  وا�شحة  م�شارات  	•حتديد 

	•مراجع���ة ر�ش���وم ودرج���ات الت�شني���ف الهند�ش���ي واإع���ادة �شياغته���ا وت�شنيفه���ا، وذلك جل���ذب اأكرب عدد م���ن املهند�ش���ني للح�شول على 
الع�شوية.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن اأحمد ال�سراحيلي الفيفي

- بكالوريو�ض هند�شة حا�شب اآيل )جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن - 2003م(.
- ماج�شتري تقنية معلومات )اأمن املعلومات و ال�شبكات - اإدارة م�شاريع( )جامعة مونا�ض ملبورن ا�شرتاليا - 2011م(.

- مهند�ض �شبكات ب�شركة الإت�شالت ال�شعودية ملدة 8 اأ�شهر.
- مهند�ض اإت�شالت و�شبكات من عام 2004م.

- مدير ق�شم اأمن املعلومات من عام 2012م حتى تاريخه. 
- العديد من الدورات التخ�ش�شية والإدارية والإ�شرتاتيجية.

- اأ�شرفت على العديد من م�شاريع البنية التحتية واأمن املعلومات. 
- �شاركت يف العديد من اللجان واملوؤمترات التخ�ش�شية داخليا وخارجيا ومثلت اململكة يف العديد من املحافل الدولية.

- ع�شوية نادي العالقات العامة بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ملدة ثالث �شنوات.
- تنظيم يوم املهنة واليوم املفتوح والعديد من الفعاليات واملوؤمترات اأثناء درا�شتي بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

- رئي�ض جمعية الطلبة ال�شعوديني بجامعة مونا�ض با�شرتاليا 2010م.
- نائب رئي�ض نادي الطلبة ال�شعوديني مبلبورن 2011م.

خدمة  يف  واأميز  واأو�شع  اأعلى  مل�شتويات  وخدماتها  باأعمالها  والإرتقاء  للمهند�شني،  ال�شعودية  الهيئة  روؤية  لتحقيق  الفريق  بروح  العمل 
املهند�شني ب�شكل عام، و اأن اأكون عن�شر فاعل يف خدمة املجتمع والوطن الغايل يف هذا املجال.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن �سعيد اآل �سقر الغامدي 

1417ه�. �شعود  امللك  - جامعة  البناء  وعلوم  عمارة  تخ�ش�ض   - والتخطيط  العمارة  كلية  وتخطيط،  عمارة  	•بكالوريو�ض 
	•عملت رئي�ض ل�شعبة العمارة باأمانة منطقة الريا�ض فيما يخ�ض اأعمال الإ�شراف  والت�شميم  املعماري  والدرا�شات 

الهند�شية مل�شاريع  بلديات منطقة الريا�ض .
حاليًا. البلديات  ل�شئون  الريا�ض  اأمانة  بوكالة  والت�شاميم  الدرا�شات  لإدارة  مديرُا  	•العمل 

�شابقًا. الريا�ض  منطقة  بلديات  عن  ال�شادرة  جند  افياء  جملة  حترير  رئي�ض  	•عملت 

وخارجيا. داخليا  املتخ�ش�شة  الهند�شية  والدورات  املوؤمترات  من  العديد  يف  	•�شاركت 
	•�شاركت يف العديد من جلان حتكيم امل�شابقات املعمارية، كما �شارك يف العديد من جلان التقييم الهند�شية بالهيئة 

ال�شعودية للمهند�شني.
الريا�ض، منطقة  بلديات  عن  ال�شتثم�اري�ة(ال�ش�ادران  الف�ر�ض  وكت�اب  التاأ�شي�ض،  )ثم�ار  كتابي  باإعداد  	•قمت 

الريا�ض يف  اخل�شراء  لالأبنية  ال�شع�ودي  للمجل�ض  موؤ�ش�ض  	•ع�شو 
.AIA للمعماريني   الأمريكية  اجلمعية  وع�شو  العمران،  لعلوم  ال�شعودية  اجلمعية  	•ع�شو 

املنتدى  الأبنية اخل�شراء يف  ا�شرتاتيجيات مفهوم  لالأبنية اخل�شراء عن  الأمريكي  املجل�ض  �شهادة من  	•ح�شل على 
ال�شعودي ال�شعودي لالبنيه اخل�شراء يف الريا�ض.

الهيئة.  تتبناها  خطة  خالل  من  الهند�شية  الوظائف  وتوطني  العاطلني  ال�شعوديني  املهند�شني  لتوظيف  �شاملة  حملة  	•عمل 
	•دع���م نظ���ام جدي���د للتاأمين���ات والرعاية ال�شحي���ة للمهند�شني ال�شعودي���ني اأع�شاء الهيئ���ة، ودعم �شرف بدل بطال���ة للمهند�شني 

ال�شعوديني. 
لذلك. الهيئة  ومتابعة  واخلا�ض  احلكومى  القطاع  فى  تطبيقه  واآليات  املعنية  اجلهات  لدى  الهند�شي  الكادر  واإقرار  اإعتماد  	•دعم 

باململكة. ال�شعوديني  املهند�شني  �شباب  قدرات  وتنمية  وتطوير  الهيئة  من  العاملية  للجامعات  ال�شعوديني   للمهند�شني  اإبتعاث  	••عمل 
الهند�شي. العمل  يف  خرباتهم  من  والإ�شتفادة  احلكومي  بالقطاع  ال�شعوديني  املهند�شني  من  لالإ�شتفادة  اآليه  	•و�شع 

واملتو�شطة. ال�شغرية  م�شروعاتهم  لبدء  ال�شعوديني  للمهند�شني  املي�شرة  القرو�ض  لإقرار  عمل  خطة  	•دعم 
باململكة. املتخ�ش�ض  الهند�شي  باملجال  لالإرتقاء  الهند�شي  التقييم  اآليات  وحتديث  املتطورة  العاملية  الهند�شية  اخلربات  نقل  	•دعم 

الهند�شي. العمل  جمال  يف  التقنيات  اأحدث  لنقل  املتخ�ش�شة  الهند�شية  واملوؤمترات   الندوات  دور  	•تفعيل 
املختلفة. الهند�شية  التخ�ش�شات  جمالت  يف  التقنية  الأ�شاليب  اأحدث  ليواكب  ال�شعودية  بالهيئة  العمل  	•تطوير 

	••تفعي���ل التع���اون ب���ني الهيئ���ة ال�شعودية و كليات الهند�ش���ة باململكة لتقدمي �شب���اب مهند�شني مرتبطني بتط���ورات العمل الهند�شي 
احلديث���ة، وعم���ل نقله نوعية يف قط���اع الهند�شي باململكة ليواكب متطلب���ات واحتياجات �شوق العمل ال�شعودي م���ن املهند�شني ال�شعوديني 

من خالل الدورات التاأهيلية للمهند�شني.
والهيئة. املهند�شني  بني  التوا�شل  لقاءات  خالل  من  ال�شعودي  ل�شباب  خرباتها  بنقل  لتقوم  ال�شعودية   الكوادر  وت�شجيع  	•دعم 



48

القطاع العام

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

27

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن عبداهلل اآل فايع ع�سريي

الدكتور حممد بن عبداهلل الع�شريي عقيد �شابق بوزارة الداخلية بحر�ض احلدود باململكة العربية ال�شعودية ويعمل حاليًا 
كاأ�شت���اذ م�شاع���د يف املركز الوطني لتقنية الرادار واحلرب الإلكرتونية مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. كما اأنه 
يعم���ل كباحث مبرك���ز التميز اخلا�ض باأنظمة مليكرووي���ف امل�شرتك بني مدينة امللك عبدالعزيز للعل���وم والتقنية وجامعة 
مي�شيغ���ان. وعم���ل كذلك كباحث اأكادمي���ي بجامعة كانبريا واجلامع���ة الإ�شرتالية الوطنية باأ�شرتالي���ا. كما عمل كرئي�ض 
لبع����ض الإدارات املختلف���ة ب���وزارة الداخلية بحر����ض احلدود، كان اآخرها مدي���ر اإدارة املراقبة. وه���و حا�شل على درجة 
البكالوريو�ض واملاج�شتري يف الهند�شة الكهربائية وهند�شة احلا�شبات من جامعة امللك عبد العزيز، ودكتوراه يف هند�شة 
الإلكرتونيات من جامعة كنت من اململكة املتحدة، كما ح�شل على �شهادة معتمدة كم�شت�شار مهند�ض من الهيئة ال�شعودية 
للمهند�شني. ولديه خربات �شابقة يف اإدارة امل�شاريع اخلا�شة بنظم املراقبة الإلكرتونية، كما اأ�شرف على عددًا كبري من 
الربامج وامل�شاريع اخلا�شة باأنظمة املراقبة احل�شا�شة. وهو ع�شو يف عديد من اجلمعيات والهيئات العاملية، منها ع�شوية 
يف هئية املهند�شني الإ�شرتالية وع�شو معتمد يف هيئة امل�شاريع الحرتافية الإمريكية، وحمكم لعددًا من املجالت العلمية 
والكادميي���ة، وله العديد من املقالت ح���ول املنظمومة الرادارية، واأجهزة ال�شت�شعار املتقدمة، والتخطيط ال�شرتاتيجي 
الآمن واحلكومة الإلكرتونية. وله على عددًا من براءات الإخرتاع، ون�شر العديد من الأبحاث على م�شتوى عال يف جمالت 

وموؤمترات حملية ودولية.

- الإرتقاء باملهن الهند�شية وت�شجيع املهند�شني على الإبداع والإبتكار على كافة الأ�شعدة للم�شاهمة يف حتقيق روؤية اململكة 2030.
- رفع م�شتوى الأداء لدى كافة املهند�شني عن طريق ت�شجيع الإبداع والإبتكار وخلق بئية تناف�شية �شريفة. 

- اإع���داد الدرا�ش���ات والأبح���اث التي ت�شاه���م يف تطوير ورفع م�شتوى ه���ذه املهنة والعاملني فيه���ا، وقيا�ض مدى تلبي���ة خمرجات التعليم 
الهند�شي ملتطلبات وتوجهات الدولة.

- تنظيم الدورات واإقامة الندوات واملوؤمترات لتحقيق التكامل املهني واملعريف.
- بن���اء كف���اءات هند�شي���ة من خالل اإلق���اء ال�شوء على جتارب الهيئ���ات واجلمعيات الهند�شي���ة الدولية والإ�شتفادة م���ن كل ماهو جديد 

لديهم.
- تفعيل دور اجلامعات باململكة ممثلة يف كليات الهند�شة واجلمعيات الهند�شية للم�شاهمة يف تطوير املهنة.

- اإن�شاء قاعدة بيانات جلميع اخلرباء ال�شعوديني يف كافة املهن الهند�شية وو�شع الأ�ش�ض والقواعد الالزمة لذلك.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

نا�سر بن �سعد ماطر ال�ساعدي

بكالوري����ض جيولوجيا هند�شي���ة، ع�شو مركز عمليات الط���وراى بجدة، رئي�ض م�ش���روع الدرا�شات 
الهيدرولوجي���ة ل���وزارة ال�شكان، ع�شو فريق احللول الدائمة مل�ش���روع ال�شيول بجدة، املن�شق العام 
مل�شروع ال�شيول باململكة، ع�شو فريق الدرا�شات الإ�شعاعية بحائل/ املدينة/ جنران، ع�شو موؤ�ش�ض 
ملرك���ز عمليات الكوارث والأزم���ات باإمارة مكة، مندوب الهيئة مب�شروع م���رتو جدة، ع�شو م�شروع 
الإنذار املبكر مع جامعة غرب مت�شجن الأمريكية، املدير الإداري ملبادرة املخاطر الطبيعية واحلد 
م���ن اآثارها، من�شق مبادرة م�ش���روع القبة امللحية جازان، رئي�ض م�شروع تقييم الآثر البيئي لبحرية 

الأ�شفر، من�شق الربامج وامل�شاريع الفنية بالهيئة.

- الإرتقاء باملهند�ض ال�شعودي يف جميع املجالت الهند�شية.
- توطني الوظائف ورفع �شقف ال�شعودةالتدريب على ا�شتخدام الربامج الهند�شية املتطورة والتي ت�شاعد على حتليل وتف�شري املعلومات 

والبيانات، لت�شهيل عمل املهند�ض وعقد الدورات املتخ�ش�شة من قبل �شركات عاملية.
- العمل على توحيد مطالبات وحقوق املهند�شني و�شع خطة زمنية لتحقيق اجنازات الهيئة.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ها�سم بن ح�سني اأ�سعد مالكي 

بداأت حياتي العملية يف القطاع اخلا�ض مهند�ض معماري باإعداد الدرا�شات والت�شاميم والإ�شراف 
على عدد من امل�شاريع اخلا�شة بقيمة تزيد عن 40 مليون ريال �شعودي، وبعد ذلك التحقت بالهيئة 
ال�شعودي���ة للموا�شفات واملقايي����ض مهند�ض موا�شفات، و�شاهمت يف اإعداد ك���ود البناء ال�شعودي، 
مم���ا منحني الفر�شة لدرا�ش���ة اأكواد عاملية )الربيطاين، الأمريك���ي، والهندي. وانتقلت بعد ذلك 
للعمل بهيئة الهالل الأحمر ال�شعودي مهند�ض م�شاريع، وكلفت بعدها باإدارة م�شروع املقر الرئي�شي 
ب���داأ م���ن الت�شميم اإىل التنفي���ذ وت�شليم املبنى النهائ���ي. وبعدها كلفت نائب ملدي���ر عام امل�شاريع 
وال�شيان���ة، واأ�شرف���ت على ع���دد من امل�شاري���ع، واأ�شرفت عل���ى م�شاريع الهيئة الت���ي تقدر ب120 
ملي���ون ريال �شع���ودي، وبعد ذلك كلفت مدير عام للم�شاريع وال�شيان���ة، ومن ثم م�شرف عام على 

ا�شتثمارات الهيئة، ومن ثم كمدير عام اإدارة ال�شتثمار لتطوير موارد الهيئة.

1- الإرتقاء مبهنة املهند�شة وفق خطة التحول للهيئة يف اململكة، ومن ثم اإقليميا، ومن ثم عامليا، وخلق البيئة املنا�شبة لها.
2- تبن���ي خط���ة التحول ال�شرتاتيجي للهيئ���ة ور�شم �شيا�شة العمل مبوجبها م���ع مراعات اأبرز جوانبها، وهي )املهن���ة، املهند�ض، املكاتب 

الهند�شية، والبنية التحتية للهيئة(.
3- تطوير وحتديث نظام مزاولة املهنة وجميع الأنظمة واللوائح التي من �شاأنها تنظيم املهنة والرفع دوريا باإقرارها.

4- امل�شاركة والإ�شهام يف حتقيق روؤية اململكة بعقد ور�ض عمل ودرا�شات واأبحاث ومعرفة دورهم للرفع بها جلهة الخت�شا�ض
5- متنية موارد الهيئة. 

6- خل���ق اآلية تراعي تطوير قدرات املهند����ض وحتديث معلوماته وتدريبه ل�شمان كفاءته بالتن�شيق مع القطاعني والإ�شتفادة مما و�شل له 
الآخرون يف جمال املهنة ورفع جودة املهنة و�شمان كفاءة الأعمال.  
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

هاين بن حامد حميد اجلحديل

املوؤهلت: 
- بكالوري�ض هند�شة ميكانيكية)طريان(  -جامعة امللك عبدالعزيز - 2003.

- ماجي�شتري هند�شة ميكانيكية    -جامعة دميونتفورت –2011.
الدورات:

 -اإدارة املوارد الب�شرية  -2010- معهد اجنلو - بريطانيا.
-دبلوم ادارة املخاطر-2011-اأكادمية ميدلند -بريطانيا.

-ح�شاب الحمال ووحدات التكييف -2012 - �شركة الزامل للتكييف - تركيا.
-دورة اإدارة امل�شاريع -2016 - معهد ادارة امل�شاريع - م�شر.

-دورة حمكم عام معتمد-2017-الكادميية العليا للتحكيم وف�ض النزاع-م�شر.
اخلربات:

-  2004-2008 �شركة البكرى لتموين الطائرات.
- 2012-احلا�شر- م�شروع قطار احلرمني.

الروؤية:
- اأن نك���ون م���ع حلول العام 2020 معروفني عامليًا متقدمني تكنلوجيًا، متفوقني يف اأعمالنا والوفاء مب�شوؤوليتنا والتطلع اإىل اأن نكون مركزًا 

عامليًا، وتهيئة بيئة عمل اإيجابية وداعمة. المتياز يف الأداء.
-  ال�شعي اإىل حتقيق المتياز يف كل عمل.

- تطوير املهند�شني: ن�شجع التعلم امل�شتمر، وتطوير املهند�شني اإىل اأق�شى احلدود.
- العدل والنزاهة: اللتزام بالعدل ورفع املعايري الأخالقية يف كل التعامالت.

- روح الفريق: العمل يدًا واحدة لتحقيق الأهداف بنجاح تام.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ه�سام بن عبدالعزيز عبدالرحمن الزبن

اأحم���ل �شه���ادة الهند�شة امليكانيكة من جامعة امللك �شعود، خري���ج عام 1995م، عملت يف ال�شركة 
ال�شعودي���ة للكهرب���اء كمهند�ض وح���دة يف التولي���د للقيام باأعم���ال �شيانة وت�شغي���ل للرتبينات، ثم 
انتقلت للعمل يف �شركة بي يف روك قروب مهند�ض يف اأعمال خطوط الأنابيب. ثم انتقلت للعمل يف 
م�شت�شفي الأمري �شلطان )مدينة الأمري �شلطان الطبية الع�شكرية( مهند�ض م�شت�شفى م�شئول عن 
تق���دمي اخلدمات الهند�شي���ة ملرافق املدينة وعمل امل�شاريع التو�شعي���ة واحالل املنظومات املتهالكة 
والقيام باأعمال ال�شيانة الوقائية ملدة 11 �شنة. ثم ابتعثت لدرا�شة املاج�شرت والدكتوارة يف جمال 
الإدارة الهند�شي���ة مل���دة 7 �شنوات، وعدت للعمل م�شاعد ملدي���ر ال�شيانة، ثم اأ�شبحت مدير لإدارة 

الت�شغيل وال�شيانة تقريبا ملدة �شنتني ومازلت على راأ�ض العمل.

الروؤية:
 الرتقاء مبهنة الهند�شة وجعل املهند�ض ال�شعودي مميزًا يف فكرة وعلمه و�شخ�شيتة.

االهداف:
1- تاأهيل املهند�ض تاهياًل كافيًا، بحيث يكون ملم بجميع املعايري الدولية واملحلية يف جمال تخ�ش�شة.

2- رفع م�شتواه العملي باكت�شاب اخلربات يف العمل لدى ال�شركات العاملية املميزة.
3- جذب املهند�شني للم�شاركة الفعالة يف برامج الهيئة بالتوا�شل الفعال معه وتذليل العقوبات التي تواجههم.

4- بناء قاعدة بيانات من معلومات واأ�شا�شيات تكون كاأ�شا�ض لكل مهند�ض يف جمال تخ�ش�شه.
 5- التعاون مع املوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية يف اأهمية ح�شول املهند�ض على �شهادات دولية متخ�ش�شة من اأجل احل�شول على الرتقيات واحلوافز. 

6- نكون جهة ا�شت�شارية من اأجل حماية املهند�شني ومناق�شتهم يف اأي اإخفاقات حتدث ب�شب اإهمال اأو �شعف يف التاهيل.
 7- م�شدر موؤثوق يف تزويد اجلهات ب�شري ذاتيه عن املهند�شني وموؤهالتهم وخرباتهم.

 اخلطط :
الوظائف  وال�شعف يف  القوة  الفرعية 3- معرفة نقاط  التخ�ش�شات  املهند�شني كاًل يف جمال تخ�ش�شه 2- دار�شة جمالت  1- ح�شر جلميع 
الهند�شية 4- التوا�شل مع املهند�شني ونكون م�شت�شارين لهم 5- تقويتهم وتاأهيلهم مبا يحتاجون وما نرى من اأي برامج منا�شبة لهم 6- امل�شاعدة 

يف توظيفهم الوظائف املنا�شبة لهم.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

وليد بن حممد نور �سديق اجلاوي

املوؤهــلت : درج���ة املاج�شتري يف الهند�ش���ة امليكانيكية تخ�ش�ض )هند�شة اإنتاج وت�شمي���م النظم امليكانيكية( 
جامع���ة املل���ك عب���د العزي���ز – ج���دة )1418ه���� - 1419ه����( املواف���ق )1998م( - درج���ة البكالوريو����ض يف 
 الهند�ش���ة امليكانيكية تخ�ش�ض )هند�ش���ة اإنتاج وت�شميم النظم امليكانيكية( جامع���ة امللك عبد العزيز – جدة 

)1412ه� - 1413ه� ( املوافق )1992م(.
اخلربات: مدير اإدارة نظم املعلومات اجلغرافية )كبري املهند�شني امليكانيكيني( املرتبة : الثانية ع�شر ، الفرتة 
)1439/3/30ه���� اإىل 1440/3/29ه�(  -رئي�ض اللجنة الدائمة لفتح املظاريف للمناف�شات التي تتم عن طريق 
وكالة اجلامعة للم�شاريع ، الفرتة )1438/9/3ه� اإىل 1439/9/2ه�( .  - مدير اإدارة نظم املعلومات اجلغرافية 
) كب���ري املهند�شني امليكانيكيني( املرتبة : الثانية ع�شر، الف���رتة )1438/3/30ه� اإىل 1439/3/29ه�( - مدير 
اإدارة نظ���م املعلومات اجلغرافية )كبري املهند�شني امليكانيكيني( باملرتبة الثانية ع�شر، الفرتة )1437/3/30ه� 
اإىل 1438/3/29ه����( - مدير اإدارة نظم املعلومات اجلغرافي���ة )مهند�ض ميكانيكي م�شرف( املرتبة : احلادية 
ع�شر، الفرتة )1436/2/30ه� اإىل 1437/2/29ه�( - مدير اإدارة امل�شاريع العاجلة )مهند�ض ميكانيكي م�شرف 

( املرتبة : احلادية ع�شر، الفرتة )1435/7/1ه� اإىل 1436/2/29ه�(.

الروؤية:
حتقيق بيئة هند�شية م�شتدامة وذكية ومتميزة وبجودة عالية تواكب روؤية 2030. 

االأهداف:
- تطوير العمل الهند�شي جلميع التخ�ش�شات الهند�شية .

- ال�شعي يف احل�شول على اإعتماد الكادر املهني الهند�شي .
- امل�شاركة للمهند�شني يف الدورات وور�ض العمل والندوات واملوؤمترات الداخلية واخلارجية ملواكبة التقنيات والتحديثات للمهن الهند�شية .

- تفعيل دور املهند�شني وبالأخ�ض حديثي التخرج يف اإتخاذ القرارات ودعمهم بالإ�شت�شارات واأف�شل التطبيقات واملمار�شات .

اخلطط:
- تفعي���ل امل�ش���اركات والزيارات من اأع�شاء الهيئة ال�شعودية للمهند�شني للجهات احلكومي���ة ذات العالقة ولل�شركات العمالقة واملوؤ�ش�شات الكبرية 
وامل�شانع العاملية مع املخت�شني باملهن الهند�شية يف العامل للتن�شيق وتطبيق اأف�شل املمار�شات واإ�شتخدام الأ�شاليب والتقنيات احلديثة واملتطورة.

- دعم املهند�شني يف اإيجاد وظائف لهم.
- بناء قاعدة بيانات موؤمتتة كاملة دقيقة حمدثة للمهند�شني واملكاتب الهند�شية املحلية والعاملية واجلمعيات الهند�شية .
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة ميكانيكية

التخ�ش�ض
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

يا�سر بن �سعد عو�س اجلهني

التعليم اجلامعي: ماج�شتري اإدارة �شيانة )2014 - 2015(، بكالوريو�ض هند�شة ميكانيكية )2000 - 2005(.
اخلــربات العمليــة: مدي���ر اإدارة البداع يف ال�ش���وؤون ال�شحية مبنطقة املدين���ة املنورة منذ 2017، م�ش���وؤول ال�شالمة 
يف معاي���ري اإدارة املراف���ق ال�شحي���ة يف ال�شوؤون ال�شحي���ة باملدينة، م�ش���رف ادارة ال�شيانة العامة يف ال�ش���وؤون ال�شحية 

باملدينة.
الــدورات: بطاقة الأداء املت���وازن، كيفية قيادة برامج ت�شاميم اإنتاجية الطاق���ة، اإدارة املخاطر، اعتماد معايري الأمن 

وال�شالمة للمراكز ال�شحية، �شالمة الأجهزة الطبية، اإدارة امل�شاريع الحرتافية PMP، فن التعامل مع اجلمهور.
املهارات: و�شع اخلطط وال�شرتاتيجيات للعمل والتطوير املوؤ�ش�شي والوظيفي و فهم �شلوكيات الأفراد واملوؤ�ش�شات. 

قال  D.V.Harrison@gcu.ac املهند�ض يا�شر اجلهني مهند�ض مميز ومك�شب لأي جهة او منظمة يلتحق بها(. 
الع�سويــات: نائب رئي�ض جمل�ض الهيئة ال�شعودية للمهند�شني باملدينة املنورة، ع�شو يف �شعبة التربيد والتكييف بالهيئة 

ال�شعودية للمهند�شني، مهند�ض حمكم معتمد من الهيئة ال�شعودية للمهند�شني، رئي�ض فريق هند�شة التطوعي.
االأعمــال التطوعية والبحثيــة: موؤ�ش�ض فريق هند�شة التطوعي باملدينة املنورة حتت مظلة مكتب العمل التطوعي،  
امل�شاركة مع فريق هند�شة التطوعي يف موؤمتر التعليم الهند�شي اخلام�ض لدول العامل الإ�شالمي 2017، امل�شاركة يف ورقة 

بحث علمية يف املوؤمتر الدويل الهند�شي الأول يف الريا�ض نهاية عام 2017.

الروؤية :  الرتقاء يف املنظومة الهند�شية بجميع املجالت وا�شتعادة ثقة وافتخار املهند�ض ال�شعودي باأنه �شاحب روؤية. 
الر�سالة:  تطوير برامج الهيئة ال�شعودية للمهند�شني لالرتقاء مبكانتها لتحقيق روؤية 2030.

االأهداف :
1( املتابعة واحلر�ض على ت�شريع وتفعيل القرارات ال�شامية ذات الهتمامات الهند�شية ملا لها من اأهمية يف حماية مهنة الهند�شة واملهند�شني على 

املدى البعيد والقريب.  
2( تفعيل العمل التطوعي القطاع الثالث يف الأعمال الهند�شية مبا يتواكب مع روؤية 2030.

3( تفعيل برنامج نقل املعرفة بني املهند�شني اأ�شحاب اخلربة مع املهند�شني حديثي التخرج و من يحتاج الر�شاد.
4(  تطوير وزيادة الدورات املهنية املتخ�ش�شة مبا ينعك�ض ايجابيا على  املهند�ض ال�شعودي.

5( امل�شاهم���ة يف زي���ادة اإ�شراك املهند����ض احلكومي يف املنظومة الهند�شية للهيئة وال�شتفادة من خرباته���م وجتاربهم واأن يكون لهم فر�شة للعمل 
خارج اأوقات دوامهم الر�شمي.

اخلطط:
الجتماعي. التوا�شل  من�شورات  خالل  من  البناء  بكود  اللتزام  اأهمية  على  املجتمع  	•توعية 

	•التف���اق م���ع املهند�ش���ني ذوي اخلربة و ت�شهيل الج���راءات لهم يف تقدمي الدورات من خالل اقامة ديواني���ات �شهرية اأو ربع �شنوية لزيادة 
الدمج املجتمعي بني املهند�شني ذوي اخلربات املختلفة ومن يحتاج خلرباتهم.

العمل. واأ�شحاب  ال�شوق  احتياجات  وحتديد  اجلدد  خلريجني  اجلامعي  التاأهيل  برنامج  	•دعم 
لحقا(. البنود  )حتدد  احلكومية  الهيئات  و  الوزارات  مع  ال�شراكات  عقد  خالل  من  املعرفة  نقل  برنامج  	•تفعيل 
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة ميكانيكية

التخ�ش�ض

1

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اإبراهيم بن حمدان عبداهلل ال�سريفي

 خري���ج جامعة الب���رتول واملعادن عام 1409 هجرية، عملت يف املوؤ�ش�شة العام���ة لتحلية املياه مهند�ض، ثم رئي�ض 
ق�ش���م، ثم مدير ال�شيانة الدورية للمعدات الكربى ) التوربين���ات البخارية 140 ميغا وات، الغاليات )750 طن 
بال�شاع���ة(، وحدات حتلية املياة ..(، ثم انتقلت اإىل �شرك���ة �شابك للعمل باإحدى �شركاتها )�شرق( ناظر �شيانة 
ثم كمدير لعدة اإدارات ) �شيان اليثيلني جاليكول، العتمادية ، الفح�ض والختبار( وكان من اأهم ما �شاهمت 
ب���ه هن���اك: 1- اإدخال اآلي���ات املراقبة الدورية ) الهت���زازات والفح�ض احلراري، والفح����ض والختبار لالآلت 
الثابتة NDT �شمن برامج ال�شيانة الروتينية  2- امل�شاهمة يف اإن�شاء برنامج العتمادية يف �شرق لتكون من اأوائل 
ال�ش���ركات التي تنفذ الربنامج  3- امل�شاهمة يف جلنة فنية مكونة من جميع �شركات �شابك لختيار ال�شركة التي 
ف���ازت فيما بعد برتكيب برناجمها احلا�شوبي لإدارة جميع عمليات العتمادية يف كل �شركات �شابك. ثم انتقلت 
عام 2008 اىل �شركة معادن ، كمدير عام لل�شيانة يف �شركة معادن للفو�شفات، ثم مديرًا عامًا لالعتمادية حتى 

تاريخه، حيث كنت ال�شخ�ض الرئي�شي يف بناء وتاأ�شي�ض وتطوير جميع اإدارات ال�شيانة ثم الدعم الفني.

الروؤية: 
- رف���ع كف���اءة املهند�ض ال�شعودي عن طريق فهم الو�شائل التقنية احلديثة وا�شتخدامها بال�شكل الأق�شى لتحقيق مهامهم اليومية وطويلة 

الأجل.

االهداف:
- دم���ج متطلب���ات العم���ل احلقيقية م���ع املناه���ج الدرا�شية يف اجلامع���ات - اإعط���اء اجلامعات فر�شة حل���ل م�شاكل عملي���ة بحيث تكون 
م�شاري���ع تخ���رج للطالب وبحوث ترقي لالأ�شاتذة - ن�ش���ر مفهوم )اإدارة الأ�شول ال�شناعية( بني الزم���الء املهند�شني من خالل الدورات 
 والرب���ط م���ع املعاه���د العاملي���ة املانحة لل�شه���ادات املعتم���دة يف ه���ذا املج���ال ) IAM ، institute of asset managment ( و ISO املط���ورة لربنامج
 iso 55000 and iso 55001 and 55002 - ربط املهند�شني مبفاهيم الإنتاج اجلديدة مثل industry 4 والتي تتعلق بكثافة بثورة التكنولوجيا احلالية.

اخلطط:
- التع���اون مع اجلامعات وال�ش���ركات لتنفيذ الأهداف ال�شابقة - عمل دورات اقدمها �شخ�شيا واأن�ش���ق لزمالئي القادرين لعملها - كتابة 
املق���الت باللغ���ة العربية ون�شرها يف جملة الهيئة ال�شعودية للمهند�شني و�شواها م���ن املجالت املحكمة - عمل موؤمترات حتت مظلة الهيئة 

ودعوة ال�شركات العاملية املهتمة.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

اقت�ساد

التخ�ش�ض

2

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اإبراهيم بن حممد �سالح احلديثي 

الدورات:
- بن���اء واإدارة ف���رق العمل - مهارات بناء الفريق - نظام اإدارة الوثائ���ق - كيفية تطوير موؤ�شرات الأداء 

الرئي�شية - اأ�شا�شيات يف اإدارة امل�شاريع - تدريب املدربني) TOT( - اللغة الجنليزية.اخلربات:
- خربة 17 �شنة يف قطاع الت�شغيل يف �شركة الت�شالت ال�شعودية - مدرب متعاون.

التطوع: 
م�شوؤول التدريب والتطوير يف جلنة التنمية الجتماعية بحي الوادي.

االجنازات:
الأول على دفعتي ماج�شتري القت�شاد من جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية - احل�شول على ممتاز 
مع مرتبة ال�شرف الثانية يف املاج�شتري - مت تكرميي من اأمري منطقة الريا�ض في�شل بن بندر عام 2015م.

الروؤية:
ال�شعي اإىل حتقيق اجلودة والتميز وخدمة زمالئي املهند�شني والعمل على حتقيق روؤية الهئية ال�شعودية للمهند�شني.

االأهــداف: 
- العمل على حتقيق اأهداف الهئية ال�شعودية للمهند�شني.

- العمل على حتفيز زمالئي املهند�شني اخلريجني اجلدد للدخول يف �شوق العمل.
- �شعودة املكاتب واملن�شاآت الهند�شية.

اخلطط:
- ال�شعي اإىل حتقيق خطط الهيئة ال�شعودية للمهند�شني.

- و�شع خطة للتطوع وفق ما تتطلع له اململكة العربية ال�شعودية يف روؤية 2030.
- التعاون مع زمالئي جمل�ض الإدارة يف و�شع اخلطط مبا يتواكب مع �شوق العمل.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة �سناعية

التخ�ش�ض
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اح�سان بن عبدالرزاق اأحمد بوق�س

املوؤهل العلمي: بكالوري�ض هند�شة �شناعية – جامعة امللك عبدالعزيز عام 2002
اخلربات العملية:

تاريخه. حتى  2007/07/09م  التعيني:  تاريخ   - الب�شرية  املوارد  مدير  املوانئ:  م�شاريع  تطوير  و  اإدارة  	•�شركة 
	•الوطني���ة للخدم���ات اجلوي���ة )نا����ض(: م�ش���رف امل���وارد الب�شري���ة -  تاري���خ التعي���ني: 2003/08/16م حت���ى  

2007/07/08م.
2003/08/14م. اإىل  2002/08/03م  تاريخ  من  م�شرتيات،  مهند�ض  احلدادة:  	•�شركة 

االأعمال التطوعية: كيف تكون قدوه -  اأكادميية دله للعمل التطوعي -  جمعية مراكز الأحياء.
االأعمال املو�سمية: مطوف يف موؤ�ش�شة حجاج دول جنوب �شرق اآ�شيا منذ 2005 حتى تاريخه -  وزارة احلج.

الع�سويات:
ال�شعوديني. املدربني  جمعية   - 	•ع�شو 

التحكيم. و  للو�شاطة  الدولية  الأكادميية  حمكمي  – هيئة  )ج(  جدول  دويل  	•حمكم 
جدة. – غرفة  الب�شرية  املوارد  جلنة  	•ع�شو 

للجودة. ال�شعودي  – املجل�ض  	•ع�شو 

الروؤية: 
ال�شخ�ض الأمثل يف تقدمي ال�شت�شارات الهند�شية والإدارية واملالية.

االأهداف: 
ت�شخ���ري املع���ارف العلمية الهند�شية والإداري���ة واملالية وتطبيقها يف احلياة العملية ودجمها باأف�ش���ل املمار�شات و�شقلها باأحدث التقنيات 

املعلوماتية لتحقيق اأعلى معايري اجلودة وال�شتثمار.

اخلطط:
- ال�شتثمار باملعرفة العلمية والعملية.

- تطبيق املعرفة العلمية PMP يف جميع الأعمال.
- الإميان بالتدريب والتطوير امل�شتمر.

- مواكبة التطور امل�شتمر يف التقنية املعلوماتية.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اأحمد بن خليفة فهد امللحم

املوؤهلت:
1994-1999م. واملعادن   للبرتول  فهد  امللك  جامعة   - ال�شرف  مبرتبة  ميكانيكية  هند�شة  	•بكالوريو�ض 
2003-2007م. واملعادن   للبرتول  فهد  امللك  جامعة   - الت�شييد  وهند�شة  الإدارة  	•ماج�شتري 

 اخلربات:
ال�شعودية – اأرامكو  اجلودة  مراقبة  ق�شم  	•رئي�ض 

جازان. وفر�شة  م�شفاة  م�شاريع  و  حر�ض،  غاز  معمل  احلوية،  غاز  معمل  مثل  عمالقة  م�شاريع  يف  	•�شارك 
2016-الن للمهند�شني        ال�شعودية  – الهيئة  امل�شاريع  اإدارة  �شعبة  	•رئي�ض 

PMI -  فرع اململكة                        2017- الن امل�شاريع  اإدارة  معهد  رئي�ض  	•نائب 
2017-2016 العربي   اخلليج  – فرع  الدولية  التكاليف  هند�شة  تطوير  جمعية  	•رئي�ض 
2016-الن للمهند�شني    ال�شعودية  – الهيئة  الإن�شائية  الهند�شة  �شعبة  جمل�ض  	•ع�شو 

2016-الن. في�شل   بن  عبدالرحمن  الإمام  جامعة   - الت�شييد  لهند�شة  ال�شت�شاري  املجل�ض  	•ع�شو 

الروؤية:
اأن تكون الهيئة املرجع الهند�شي الرئي�ض للقطاعني العام واخلا�ض.

االأهداف:
.2030 اململكة  روؤية  حتقيق  يف  فاعلة  م�شاهمة  واملهند�شات  باملهند�شني  ممثلة  للهيئة  تكون  	•اأن 

عام. ب�شكل  واملجتمع  واملهند�شات  املهند�شني  وخدمة  املهنة  تطوير  لقيادة  الهيئة  دور  	•تعزيز 
رائدة. هند�شية  مهنية  كهيئة  ودوليًا  اإقليميًا  النت�شار  	•حتقيق 

اخلطط:
الهند�شي. الكادر  لإقرار  املعنية  اجلهات  مع  العمل  	•موا�شلة 

املدنية. باخلدمة  املهند�شات  كود  على  والعمل  الدعم  وبرامج  والفعاليات  بالتدريب  املهند�شات  	•�شمول 
العاملية. املهنية  الكيانات  يف  والهيئة  اململكة  ومتثيل  القيادية  املنا�شب  لتبواأ  واملهند�شات  املهند�شني  	•دعم 

لهم. بيانات  قواعد  واإن�شاء  املتقاعدين  املهند�شني  خربات  من  لال�شتفادة  م�شورة  مركز  	•تاأ�شي�ض 
الأعمال. رواد  لتمكني  الهيئة  فروع  خمتلف  يف  هند�شية  اأعمال  حا�شنات  ان�شاء  على  	•العمل 

اململكة. مناطق  خمتلف  يف  للمهند�شني  نادي   13 	•اإن�شاء 
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5

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اأحمد بن �سعيد حممد �ساري 

- خريج جامعه ام القرى عام 2007.
- تخ�ش�ض هند�شة مدنية .

- ع�شو �شعبة اخلر�شانة بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني.
- ع�شو الهئية ال�شعودية للمهند�شني.

- ع�شو جمعية اخلر�شانة المريكية . 
- �شنوات العمل 11 �شنه يف القطاع اخلا�ض.

- 2007  -  2009 �شركه برتوكون العربية لال�شت�شارات الهند�شية. 
- 2009  -  2010 �شركة �شعود كون�شلت لال�شت�شارات الهند�شية.

- 2010 - 2011 بنك الريا�ض مقيم م�شاريع . 
- 2011-2014 هيئة املدن ال�شناعية امل�شاريع واعتماد املخططات. 

- 2014 - 2018 �شركة الكهرباء التخطيط وال�شبكات وامل�شاريع. 
- مت احل�شول على دورات عدة يف الإدارة واملجال الهند�شي.

الر�سالة:
طامل���ا حل���م املهند�ض بهيئة تدير �شوؤونه املهنية من تدريب وتطوير ورقابة، ومن الإ�شراف عليه يف جهة عمله. من املتعارف عليه لدى النقابات والهيئات باأنها 
جه���ة اإ�شرافي���ة كامل���ة على خريجيها من ذوي التخ�ش�شات. لكن هل هذه الأهداف حتققت يف هيئتنا من خ���الل الواقع احلا�شر؟ اإن كل مهند�ض يتطلع اإىل 
اأن حتق���ق الهيئ���ة اإجنازات ملمو�شة تخدمه بالتوظيف وبالتدريب وبالإ�شراف علي���ه يف جهة عمله، ل اأن ترتكه وحيدا ل يعلم اأين يذهب واإىل اأين �شوف يكون 
م�ش���ريه. املهند����ض ال�شعودي يحلم باأن يكون ل���ه كادر وظيفي اأ�شوة ببقية املجالت، مثل التعليم وال�شحة وغريهم���ا، فاملهند�ض ي�شرف على م�شاريع �شخمة 

تقدر مبئات املاليني بل باملليارات، األ ي�شتحق اأن يكون له كادر مثل غريه؟
هن���اك تع���رث يف الكثري م���ن امل�شاريع و�شوء يف الإ�شراف على بع�ض تل���ك امل�شاريع، ولذا فاحلاجة اإىل املهند�ض ال�شعودي الك���فء اأ�شبحت ملحة حتى ت�شتقيم 

الأمور وت�شري يف م�شارها ال�شحيح.

الروؤية:
- التوظيف.   

- الكادر الهند�شي.
- دعم املكاتب الوطنية الهند�شية. 

- الدعم من جهة العمل.
- الدوات التدريبية.   

-الرتقاء باملهنة الهند�شية.

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض
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6

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اأحمد بن �سالح عو�س العمري

- دكتوراه يف الهند�شة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
- مهند�ض يف ارامكو ال�شعودية بق�شم ال�شت�شارات الهند�شية. 

- خربة 17 �شنة يف الهند�شة.
- رائد اأعمال تقني.

- ع�شو يف جمعيات عاملية تقنية.
- متطوع و م�شارك يف مومترات هند�شية حملية و دولية.

- متكني وحتفيز ال�شباب يف ريادة الأعمال التقنية.
- خلق فر�ض يف ريادة الأعمال التقنية.

- العمل على ربط القطاع اخلا�ض بال�شباب ال�شعودي عن طريق هيئة املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.
- العم���ل م���ع م�شرعات الأعمال الداخلية والدولية لتنمية احل�ض الإبداعي واملعريف ل���دى ال�شباب ال�شعودي وربط اجلامعات ال�شعودية يف 

املجال الهند�شي ب�شوق العمل ال�شعودي. 
- اإقرتاح مواد درا�شية عملية تفيد ال�شاب ال�شعودي يف اجلامعات لها تاأثري مبا�شر و�شريع يف اكت�شاب اخلربات ب�شكل اأ�شرع.

- حتفيز ال�شباب ال�شعودي على خو�ض وممار�شة ريادة الأعمال التقنية.
- خلق بيئة عمل اإبداعية.

- ح���ث ال�شب���اب عل���ى البت���كار وجعل اململك���ة العربي���ة ال�شعودية يف مقدم���ة الدول يف ب���راءت الخرتاع والبت���كارات امل�شتف���اد منها يف 
ال�شناعة.

- العم���ل م���ع مراكز الأبحاث املحلية والدولية يف تدريب ال�شباب ال�شعودي وتهيئته ل�شوق العمل وهو يف املراحل اجلامعية قبل التخرج من 
خالل تفعيل دور التدريب ال�شيفي الفعال.

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

الهند�سة امليكانيكية

التخ�ش�ض
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

تخطيط النقل 
و هند�سة املرور

التخ�ش�ض

7

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

بدر بن �سالح عياده الرجاء

متت���د خربات���ي اإىل اأكرث م���ن ثالثني �شنه، منه���ا ع�شرون �شن���ة يف القطاع الع���ام يف وزارة ال�شوؤن 
البلدي���ة والقروي���ة، حيث تدرج���ت يف العديد من املنا�ش���ب كان اأخرها مدير ع���ام تخطيط النقل 
وهند�ش���ة املرور، ثم م�شت�شارًا لوكيل الوزارة لتخطيط املدن. بعد ح�شويل على التقاعد املبكر من 
ال���وزارة، توجهت للعمل يف القطاع اخلا�ض يف جمالت التجارة والتطوير العقاري، وذلك ك�شريك 
ومدي���ر عام لبع����ض ال�شركات العاملة يف هذا املجال. �شاركت يف العدي���د من املوؤمترات والندوات 
الدولي���ة واملحلية. لدي خربة وا�شعة يف التعامل مع ال�شركات واملنظمات والهيئات الدولية، اإ�شافة 
اإىل املعرف���ة العميقة بالأنظم���ة والقوانني املحلية. متخ�ش�ض يف تخطي���ط و هند�شة النقل واملرور 
واأ�شع���ى دائمًا اإىل الرفع من م�شتوى �شالمة النق���ل وكذلك تطوير النقل العام يف بلدنا، وذلك من 
خ���الل الكتابات واللقاءات الإعالمية وتقدمي ال�شت�شارات للجهات ذات العالقة. ع�شو موؤ�ش�ض يف 

اجلمعية ال�شعودية مل�شاندة كبار ال�شن.

- متكني هيئة املهند�شني اىل حتقيق روؤية اململكة 2030. 
-  العمل على متكني املهند�شني يف القطاع احلكومي واخلا�ض من العمل كم�شت�شارين غري متفرغني خارج اأوقات الدوام لدى جهات اأخرى. 

- دعم ال�شراع يف اعتماد الكادر الهند�شي.
 -الزام القطاع اخلا�ض بتدريب املهند�شني ال�شعوديني العاملني لديه، يف دورات خارجية معتمدة من الهيئة. 

- العمل على اإعطاء الهيئة م�شوؤولية مراقبة اجلهات التي توظف مهند�شني، للتاأكد من التزامهم مبعايري الهيئة.
- التن�شيق مع وزارة التعليم لزيادة عدد املقاعد املتاحة يف اجلامعات للتخ�ش�شات الهند�شية.

- ت�شجيع الطالبات على الدخول يف التخ�ش�شات الهند�شية املختلفة والتن�شيق مع اجلامعات لتحقيق ذلك.
- عقد موؤمتر لقاء �شنوي للمهند�شني والتزام الهيئة به. 

- ايجاد برامج تدعم توظيف حديثي التخرج من املهند�شني ال�شعوديني.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

8

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

بدر بن عبداهلل اأحمد اأبورا�س

املوؤهلت: 
- بكالوريو�ض هند�شة كهربائية. 

- ماج�شتري اإدارة اعمال. 

اخلربات:
1- �شرك���ة اإبراهي���م اجلفايل )جامد( لالأعمال كهروميكانيكي���ة، امل�شمى الوظيفي مهند�ض موقع 

)م�شروع رد �شي مول- جدة(.
2- �شركة الكابالت ال�شعودية، امل�شمى الوظيفي مهند�ض م�شروع.

3- �شرك���ة املياه الوطني���ة، امل�شمى الوظيفي مهند����ض �شيانة اأول ورئي�ض ق�شم اجل���ودة والتقارير 
املكلف.

الروؤية: 
تق���دمي خدم���ات متميزة وموثوق بها ذات جودة عالية يف املجال الهند�شي باأ�شلوب اقت�ش���ادي يحافظ على البيئة الهند�شية مع الرتكيز على ك�شب 

ثقة العاملني بالقطاع الهند�شي )مهند�شني، �شركات، م�شت�شارين الخ...(.

االهداف:
1- امل�شاهم���ة م���ع القطاع���ات الهند�شية لتحقيق روؤية اململكة 2030 من خ���الل الدعم وتقدمي ال�شت�شارات الهند�شية وف���ق اأخر التطورات العلمية 

والتقنية وفقا خل�شائ�ض فنية متميزة.
2- العم���ل على حتقيق متطلبات �شهادة اليزو 9001:2008 وتطبي���ق الإجراءات بغر�ض احل�شول على العتماد الر�شمي من املنظمة، والتاأكد من 

تفعيلها بالإدارات املختلفة بنهاية عام 2019م.

اخلطط:
احل�شول على العتماد لالجراءات وتوثيقها وحتقيق متطلبات اليزو 9001:2008 ويتم ذلك بتحقيق التي:

1- التعاقد مع جهة مانحة ومعتمدة لدى املنظمة.2- ان�شاء اإدارة اجلودة وتفعيلها بالهيكل التنظيمي للهيئة.3- ت�شكيل فريق عمل كتابة الجراءات 
وتوثيقه���ا ع���ن طريق تر�شيح موظ���ف من كل ادارة كممثل لها.4- منح الدورات التدريبية الالزم���ة للمر�شحني والتن�شيق يف ذلك مع اجلهة املانحة 
لتقدميه���ا. 5- تفعي���ل الجراءات ب���الإدارات املختلفة للهيئة بعد املراجع���ة والعتماد. 6- التاأكد من تطبيق الج���راءات والت�شحيح يف حال وجود 

حالت عدم مطابقة.



64

القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة ميكانيكية

التخ�ش�ض

9

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ثامر بن �سيار ال�سبيعي العنزي

- حا�شل على درجة البكالوريو�ض يف الهند�شه امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن.
- خربه تتجازو 15 عام يف جمال النفط و الغاز يف ارامكو ال�شعودية.

- �شاهمت ب�شكل فعال يف عدة م�شاريع عمالقة ل�شتخراج وتكرير البرتول ابتداًء من التخطيط . 
- الت�شامي���م الهند�شي���ة املبدئي���ة و التف�شيلي���ة انتهاء اإىل الت�شيي���د والت�شغيل، منه���ا معامل القطيف و 

ابو�شعفه، م�شروع منيفه العمالق وحاليا م�شروع تطوير حقل الظلف و املرجان يف اخلليح العربي 
عمل���ت م���ع عدد م���ن ال�شركات العاملي���ه اأثناء ه���ذه امل�شاريع  داخل و خ���ارج اململكة، منه���ا جي جي �شي 

اليابانية، فو�شرت ويلري و كي بي ار. 
خالل هذه الفرته تدرجت يف عدة مهام و منا�شب اإدارية هند�شية  من مهند�ض مبتدئ اإىل رئي�ض هند�شة 

الإنتاج و التن�شغيل يف اأكرب معامل البرتول يف العامل معامل ال�شفانية.
- حا�شل على العتماد يف الهند�شة القيمية و حا�شل على احلزام الأخ�شر يف اإدارة اجلودة )6 �شيقما( 

معتمد و حا�شل على درجة مهند�ض حمرتف من الهيئة ال�شعودية للمهند�شني. 

روؤيتــي : اأن يك���ون للمهند����ض والهند�ش���ة الريادة يف تخطي���ط وت�شميم وبناء اقت�شاد م�شت���دام يكونان فيه حلقة الو�ش���ل بني الهند�شة 
واملجتمع بتحقيق الهداف التالية:

اأواًل: تطوي���ر املهند����ض ال�شعودي: وذلك برفع دور املهند�ض يف التنمية الوطنية، وال�شعي ليكون للمهند�ض الريادة يف التنمية القت�شادية 
امل�شتدامة من خالل دعم املبادرات التعليمية التي تلهم الأجيال القادمة للعمل يف الهند�شة. 

- رف���ع الكف���اءة العلمية للمهند�ض يف مراحل التعليم و التدريب املختلفة بالتعاون مع املوؤ�ش�شات العاملية  لتقوية التناف�شية للمهند�ض حمليا 
وخارجيًا من خالل �شراكات القت�شاد املعريف و اإبراز قدراته القيادية و العلمية.

مراجعة الأجور الهند�شية ودعم اخلريجني املوؤهلني حديثا، وخلق الفر�ض الوظيفية يف كافة القطاعات القت�شادية.
ثانيــًا: تعزي���ز قطاع الهند�ش���ة الوطني: بتوفري بيئة داعمة لأ�شحاب العمل لتوظيف وتدري���ب املهند�شني ال�شباب يف جمموعة وا�شعة من 

التخ�ش�شات. 
دعم القطاعات الهند�شية اخلا�شة و العامة و التعاون مع قطاع التعليم لبناء الأجيال القادمة من املهند�شني لالإرتقاء باملحتوى املحلي

دع���م الثقة يف القط���اع الهند�شي املحلي ليكون م�شت�شارا للقطاع احلكومي والهيئات واملوؤ�ش�ش���ات حمليًا و دوليًا و بناء النماذج و القدوات 
و�شنع التاثري يف ال�شاحة الهند�شية. 

ثالثــًا: البتكار والتطوير: ت�شجي���ع البحث والبتكار وريادة الأعمال لتحقيق التحول الوطني من خالل توفري الدعم وزيادة ال�شتثمار يف 
البحث والتطوير و التدريب الهند�شي ورفع م�شاهمة ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة. 
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة حا�سب اآيل

التخ�ش�ض

10

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ثامر بن مطر جدوع العنزي

املوؤهلت العلمية:    	•ماج�شتري هند�شة حا�شب اآيل بتقدير ممتاز ومرتبة �شرف اأوىل
	•بكالوري�ض هند�شة حا�شب اآيل بتقدير ممتاز مع مرتبة �شرف   

اخلربات:
الآيل. احلا�شب  هند�شة  وجودة  املعلومات  وتقنية  الآيل  احلا�شب  هند�شة  جمال  يف  خربة  �شنة   12•	

املعلومات  تقنية  جمال  يف  وخبري  	•م�شت�شار 
املهند�شني. هيئة  يف  الآيل  احلا�شب  هند�شة  �شعبة  	•رئي�ض 
اجلودة. جمال  يف  وخبري  املعلومات  تقنية  جودة  	•مهند�ض 

جمالت. عدة  يف  امل�شاريع  اإدار  يف  	•خربة 
موؤمترات. عدة  يف  علمية  جلنة  	•ع�شو 

االجنازات: 
م�شنفة. علمية  وجملة  موؤمتر  يف  الال�شلكية  وال�شبكات  الآيل  احلا�شب  هند�شة  جمال  يف  بحثية  اأوراق  	•ن�شر 

الآيل. احلا�شب  هند�شة  جمال  يف  والدورات  املحا�شرات  من  	•العديد 
املهند�شني. لهيئة  الهند�شي  املوؤمتر  يف  الدرا�شية  املراحل  جلميع  املعلومات  اأمن  مادة  تدري�ض  تو�شية  	•�شاحب 

العمل. جمال  يف  بنجاح  امل�شاريع  من  العديد  	•اإطالق 

الروؤية:
�شا�شع���ى ب���اأن يحظى قطاع الهند�شة يف اململك���ة العربية ال�شعودية مبكانة رائدة متاثل مكانته يف الدول املتقدمة م���ن خالل رفع م�شتوى الأداء والبتكار 

وتعزيز ال�شراكات وال�شتفادة من التجارب العاملية.
االهداف:

1- تطوير بيئة العمل يف املجال الهند�شي. 
2- التطوير املهني للمهند�ض ال�شعودي وحتفيزة لالإبداع والبتكار من خالل اإيجاد البيئة املنا�شبة ورفع م�شتوى الدخل بتطبيق الكادر الهند�شي.

3- تعزي���ز  دور الهيئ���ة  وم�شوؤوليتها الجتماعية جتاة املجتمع من خالل مبادرات توعوية وتثقيفي���ة وبرامج متخ�ش�شة لن�شر الوعي واملعرفة الهند�شية 
يف جميع املجالت. 

4- تعزيز دور الهيئة يف برنامج التحول الوطني وحتقيق روؤية 2030من خالل رفع كفاءة التنفيذ للم�شاريع الهند�شية. 
5- التطوي���ر املهن���ي للمهند����ض ال�شعودي ورفع كفاءته الهند�شية من خالل امل�ش���اركات الفعالة مع القطاع اخلا�ض وال�ش���ركات العاملية لتبادل اخلربات 

العلمية واملعرفية.
6- العمل على مبادرات اإيجاد فر�ض وظيفية اأو ا�شتثمارية للمهند�ض ال�شعودي.

7- الرقي باملجال الهند�شي من خالل العمل على نقل التجارب الناجحة من الدول املتقدمة.
8- تعزي���ز ال�ش���راكات بني الهيئ���ة واجلهات ذات العالقة مثل اجلامعات واملعاهد العلمية يف جمالت البحث العلم���ي ودعم البتكارات وال�شتفادة منها 

لرفع امل�شتوى العلمي والهند�شي للمملكة على امل�شتوى العاملي.
9- تعزيز الثقة بالهيئة من خالل احلوكمة والدور الرقابي والتنظيمي.

10- العمل على تبني مبادرات املهند�ض التي ت�شهم يف تطوير اململكة واإيجاد البيئة املحفزة واملنا�شبة لها.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

11

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حامت بن عاي�س خزام الروقي

بكالوريو����ض هند�شة كهربائية وحا�شبات 	•خريج جامع���ة اأم القرى عام 1418ه� .العمل بال�شركة 
ال�شعودي���ة للكهرب���اء بتاريخ 1419ه���� - اإدارة كهرباء مك���ة املكرمة - مهند����ض كهربائي 	•العمل 
مبجموع���ة العم���ل بامل�شاعر املقد�شة بال�شرك���ة ال�شعودية للكهرباء مبك���ة املكرمة لي�شال اخلدمة 
الكهربائي���ة مل�شروع اإ�شكان احلجاج مبنى للمراحل )الثانية والثالث���ة وا�شتكمال الثالثة ( لالأعوام 
)1419ه���� + 1420ه� + 1421ه���� ( 	•العمل مبجموعة العمل بامل�شاعر املقد�شة بال�شركة ال�شعودية 
للكهرباء مبكة املكرمة لي�شال اخلدمة الكهربائية مل�شروع احلركة الرتددية الثانية بعرفات خالل 
الع���ام 1422ه���� .	•رئي�ض ق�شم العمال املدين���ة بال�شركة ال�شعودية للكهرب���اء مبكة املكرمة خالل 
الف���رتة )1421ه���� - 1424ه� ( .   رئي�ض ق�ش���م تو�شيالت العدادات بال�شرك���ة ال�شعودية للكهرباء 
مبكة املكرمة خالل الفرتة )2006م – 2009م ( .  رئي�ض ق�شم امل�شاندة الفنية بال�شركة ال�شعودية 

للكهرباء مبكة املكرمة خالل الفرتة )2009م وحتى الآن (.

  الروؤية:
1- تعريف املجتمع باأهمية ودور الهند�شة يف حتقيق رقي وتطور املجتمع.

2- زيادة وعي املجتمع باأهمية املهند�ض ال�شعودي ودورة يف البناء والتنمية.   

االهداف:
1- بناء عالقة وطيدة بني املهند�ض واملجتمع لتعريفة باأهمية ودور الهند�شة يف تطور املجتمع.

2- الرتكيز ب�شكل اعالمي ومكثف لإي�شاح اأهمية املهند�ض ال�شعودي يف البناء والتنمية.
3- التن�شيق مع ا�شحاب العمل )القطاع اخلا�ض( وعمل مبادرات لتوظيف املهند�شني ال�شعوديني.

اخلطط :
1- التن�شيق مع اجلامعات ل�شقل مهارات املهند�شني حديثي التخرج بدورات وور�ض عمل حتاكي واقع الأعمال مبا يكفل جاهزية املهند�شني 

حديثي التخرج ملمار�شة الأعمال ب�شكل مبا�شر وفاعل بعد التخرج.
2- تطوير املهارات الإدارية واملالية للمهند�شني حديثي التخرج.

3- ال�شتفادة من اخلربات للمهند�شني املتقاعدين يف جوانب العمال املختلفة .
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

12

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ح�سني بن حممد ح�سن البحراين

املوؤهلت: 
واملعادن. للبرتول  فهد  امللك  جامعة  من  كهربائية  هند�شة  وبكالوريو�ض  هند�شية  اإدارة  	•ماج�شتري 

.)AACE( التكاليف  لهند�شة  الأمريكية  اجلمعية  من  معتمد  وجدولة  تخطيط  	•حمرتف 
للمهند�شني. ال�شعودية  الهيئة  من  معتمد  	•حمكم 

اخلربات: 
للمهند�شني. ال�شعودية  الهيئة   - الكهربائية  الهند�شة  �شعبة  يف  	•ع�شو 

KBR-AMCDE )2014 - حتى الآن(. �شركة   يف  اأعلى  كهربائي  	•مهند�ض 
.)2014(Mustang-HDP  - �شركة   يف  اخلا�شة  الكهربائية  امل�شاريع  جمموعة  	•مدير 

.)2014 - 2008(Mustang-HDP �شركة    يف  م�شاريع  	•مهند�ض 
االإجنازات:

.Mustang-HDP �شركة   يف  اخلا�شة  الكهربائية  امل�شاريع  ملجموعة  �شاب  مدير  	•اأول 
تراأُ�شها. اأثناء  اخلا�شة  الكهربائية  امل�شاريع  جمموعة  يف  ال�شعودة  وكفاءة  ن�شبة  	•رفع 

اأ�شهر. اأربع  خالل   0.93 اإىل   0.72 من  الكهربائية  امل�شاريع  ملجموعة  الرئي�شي  الأداء  موؤ�شر  	•رفع 

الهند�شي. الكادر  	•اعتماد 
.2030 روؤية  لتحقيق  العالقة  ذات  القطاعات  كافة  مع  	•التن�شيق 

القطاعات. كافة  يف  وال�شركات  اجلامعات  مع  والتن�شيق  العمل  �شوق  ح�شب  املطلوبة  الهند�شية  التخ�ش�شات  	•حتديد 
	•حتدي���د املج���الت والدورات الهند�شية املطلوبة لتطوير املهند�ض ال�شعودي ب�شكل خا�ض ومهنة الهند�شة ب�شكل عام ملالئمتها ل�شوق 

العمل والتن�شيق مع اجلامعات واملعاهد وال�شركات يف كافة القطاعات.
	•النته���اء م���ن م�ش���روع الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة امله���ن الهند�شية واعتماده من اجلهات ذات العالقة مبا يتما�شى مع املهنة 

والأنظمة و�شوق العمل.
البطالة. ن�شبة  وخف�ض  الأهداف  كافة  لتحقيق  كفائتهم  ورفع  ال�شعوديني  املهند�شني  	•تاأهيل 
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

العمارة

التخ�ش�ض

13

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حمد بن اإبراهيم علي اللحيدان

املوؤهلت العلمية :
 ماج�شتري العمارة – جامعة امللك �شعود) كلية العمارة والتخطيط (

اخلربات العملية :
- رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة التكنولوجيا اخل�شراء.

- العمل باإدارة الدرا�شات والت�شاميم بوزارة ال�شحة بالإ�شافة اإىل امل�شاركة يف ت�شميم م�شت�شفيات وعيادات خارجية 
حكومية وم�شت�شفيات خا�شة.

- العمل مدير م�شروع م�شت�شفى الولدة والأطفال مب�شت�شفيات مكة املكرمة واملدينة املنورة والدمام.
- العمل مدير م�شروع املخترب الوطني ال�شحي بالريا�ض ومدير م�شروع للمجموعة الأوىل )10 م�شت�شفيات حتت الن�شاء(

- اإعداد خطة لتدريب املهند�شني على ا�شتخدام برامج احلا�شب الآيل يف ادارة امل�شاريع.

االجنازات :
امل�شاهمة يف اجناز م�شاريع يف م�شت�شفيات ال�شحة.

تدريب مهند�شني و بناء كفاءات هند�شية مميزة.

الروؤيــة: 
- امل�شاهمة يف حتقيق روؤية اململكة 2030
- امل�شاهمة يف اأن�شطة الطاقة املتجددة.

 ت�شجيع البداع والبتكار و اإن�شاء مراكز متخ�ش�شة بهذا املجال.

االأهداف: 
- تنمية القدرات لدى املهند�شني و حت�شني اداءهم ورفع كفاءتهم.

- العمل على تدريب املهند�شني مبا يواكب �شوق العمل.

اخلطط: 
- امل�شاهمة يف التنمية القت�شادية من خالل تنمية قدرات املهند�شني وبناء كفاءات هند�شية مميزة.

- خلق بيئة ت�شاهم يف البداع والبتكار مبا يخدم احتياجات املجتمع.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة ميكانيكية

التخ�ش�ض

14

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

خالد بن فخرالدين يو�سف الهاجري 

الأمريكية. املتحدة  بالوليات  بيت�شربغ  جامعة  من  املواد  وهند�شة  علم  يف  	•دكتوراه 
املتحدة. باململكة  �شيفيلد  جامعة  من  املعادن  علم  يف  	•ماج�شتري 

بالريا�ض. �شعود  امللك  جامعة  من  امليكانيكية  الهند�شة  يف  	•بكالوريو�ض 
	•21 �شنة خربة يف جمال �شناعة احلديد وال�شلب تت�شمن اأبحاث تطوير املنتجات احلديدية، 

املوا�شفات، الدعم الفني، تاأكيد اجلودة.
الطاقة. وكفاءة  الطاقة  توليد  جمال  يف  خربة  �شنوات   4•	

احلديد. �شناعة  جمال  يف  والدولية  املحلية  املوؤمترات  من  العديد  يف  وم�شارك  	•موؤ�ش�ض 
ال�شاملة. واجلودة  احلديد  �شناعة  جمال  يف  	•حما�شر 
م�شت�شار. بدرجة  للمهند�شني  ال�شعودية  بالهيئة  	•ع�شو 

.ASM للمعادن  الأمريكية  اجلمعية  يف  	•ع�شو 

الروؤية:
حتقيق الريادة للمنظومة الهند�شية ال�شعودية مبا يواكب روؤية اململكة الطموحة من خالل تطوير التعليم الهند�شي ومتكني البداع واإيجاد الأنظمة 

الداعمة ملجتمع هند�شي اأكرث تناف�شية.
1. الرتقاء بامل�شتوى العلمي واملهني للمهند�شني:

	•امل�شاهمة يف تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهند�شي.  
	•اإثراء برامج التدريب ال�شيفي لتحقيق التناف�شية بني خرجي خمتلف اجلامعات ال�شعودية.  

	•دعم الأع�شاء حديثي التخرج لإيجاد فر�ض وظيفية مناف�شة.  
	•و�شع معايري لتنظيم �شوق الدورات، والندوات العلمية، وور�ض العمل واملوؤمترات الهند�شية.  

2. تعزيز دور الهيئة يف العمل الهند�شي الوطني لتحقيق روؤية اململكة:
	•تفعيل التعاون مع اجلهات الر�شمية بو�شف الهيئة جهة ا�شت�شارية يف جمال تخ�ش�شها.  
	•اإن�شاء قاعدة بيانات باملهند�شني واملهند�شات اخلرباء املوؤهلني لال�شت�شارات الهند�شية.  

3. متكني الأنظمة واللوائح الداعمة لتطوير املنظومة الهند�شية:
	•مراجعة الأنظمة القائمة بهدف الرقي باملعايري املنظمة للمهنة.  

	•تعزيز اأنظمة ممار�شة املهنة بغر�ض احلفاظ على حقوق الأع�شاء وتقاليد املهنة من اأجل الرتقاء بامل�شتوى العلمي واملهني.  
	•تعزيز التعاون والتن�شيق مع الحتادات والنقابات الهند�شية العربية والدولية.  
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة ميكانيكية

التخ�ش�ض

15

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

رام�س بن �سامل عو�سه ال�سهري 

- مهند�ض حمرتف يف الهيئة ال�شعودية للمهند�شني- مدرب معتمد من �شركة ANSYS يف جمال ح�شاب 
ديناميكية املوائع- نائب املدير لل�شوؤون الإدارية واملالية يف الربنامج الوطني لتقنية الطريان يف مدينة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اىل عام 2011 - مدير م�شاريع هند�شية تتجاوز الع�شرة م�شاريع يف جمال 
البحث والتطوير- اأول �شعودي حا�شل على �شهادة العتماد يف التدريب وتقدمي ال�شت�شارات الهند�شية 
 Estimating Surface Imperfection Annual Fuel  : CFD- م�شارك يف ورق بحث علمية بعنوان  يف جمال 
Consumption يف املوؤمتر ال�شعودي للمهند�شني- م�شت�شار يف جهات حكومية وخا�شه يف بع�ض امل�شاريع 

 FLUENT، CFX، :البحثية والتطويرية يف جمال امليكانيكا والطريان- حمرتف برامج هند�شية عدة مثل
ANSYS Mechanical، LS-DYNA، AutoDyna- ع�شو يف اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية للمملكة العربية 

ال�شعودية يف جمال تقنية الطريان- م�شارك يف العديد من املوؤمترات الهند�شية العاملية.
NES ع�شو يف اجلمعية المريكية ملهند�شي امليكانيكا- رئي�ض ق�شم الأدارة الهند�شية ب�شركة -

الروؤية: 
الأحرتافية باملهنة الهند�شية.

االأهداف: 
مواكبة روؤية اململكة 2030 وحتقيق اأهدافها من خالل:

 - النهو�ض مبهنة الهند�شة ب�شتى جمالتها وعدم اخت�شار الهند�شة يف جمال الهند�شة املدنية.
- و�شع اخلطط واملراقبة والإ�شراف على امل�شاريع الهند�شية.

- التاأهيل والتطوير والتدريب للمهند�شني ال�شعوديني و�شقل مهاراتهم.
- فتح التعاون والعالقات مع الدول املتقدمة وعقد �شراكات تعاون على ال�شعيد املهني والتقني.

اخلطط:
- ل ميكن���ي و�ش���ع خطط حالي���ًا دون معرفه المكاني���ات املتوفرة والقائمة يف الهيئ���ة ال�شعودية للمهند�شني و عمل درا�ش���ة �شاملة للو�شع 

الراهن، ومعرفة نقاط القوة وال�شعف وكيفية الو�شول لالأهداف املقرتحة من قبلي.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة �سناعية

التخ�ش�ض

16

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

رائد بن عبداهلل اإبراهيم العجاجي 

 .)USA املوؤهلت العلمية: ماج�شتري هند�شة �شناعية )1992-1997 جامعة ميامي
الرئي����ض التنفيذي)ال�شرك���ة العاملي���ة لط���الء املع���ادن يونيكويل-يناي���ر 2013 لتاريخه(،املدي���ر الع���ام  اخلــربات: 
)م�ش���در مل���واد البن���اء - يناي���ر 2007 - يناي���ر 2013(، نائ���ب الرئي�ض للعملي���ات التجاري���ة )حديد الراجح���ي - مايو 
2005 - دي�شم���رب2006(، مدي���ر املبيعات والت�شويق )ال�شرك���ة العاملية لطالء املعادن – يونيكوي���ل فرباير 2000 - مايو 
 )SV( حملل معلوم���ات �شناعية ،)2005(، م�ش���وؤول ال�شيانة-)�شرك���ة حدي���د/ �شابك فرباير 1999 - فرباي���ر 2000 

)�شركة حديد/�شابك - فرباير 1997- فرباير1999(. 
الع�سويــات: رئي�ض اللجنة الوطنية ل�شناعة احلديد ال�شعودية، ع�ش���و جمل�ض اإدارة الحتاد العربي للحديد وال�شلب، 
ع�ش���و ممث���ل عن القطاع اخلا����ض بلجنة حماية ال�شناعات واملنتج���ات الوطنية من املناف�شة غ���ري العادلة، ع�شو الهيئة 

ال�شعودية للمهند�شني – فئة م�شت�شار. 
االإجنــازات: ق���اد اأكرب حمل���ة توعوية باململك���ة واخلليج ملكافح���ة املناف�شة غري العادل���ة، اأول من اأكت�ش���ف زيادة ن�شبة 
الر�شا����ض يف م�شطح���ات احلديد املجلفن واملل���ون، وقاد حملة توعوية حملي���ة واإقليمية وعاملية ملكافحته���ا، اأول من رفع 
ق�شي���ة وقاي���ة �شد الزيادة يف الواردات ودعا لفر�ض ر�شوم حماية للمنتج���ات املحلية، جنح يف تغيري املوا�شفة الأمريكية 
لط���الء املعادن وح�شول اأول �شركة عربية على حق الت�شويت بالهيئ���ة الأمريكية للموا�شفات، جنح يف تطوير موا�شفات 

�شعودية وطنية لطالء املعادن، جنح يف ح�شول اأول �شركة �شعودية على عدد من عالمات اجلودة خارج حدود اململكة.

تعظيم الفائدة املرجوة من نظام مزاولة املهنة لتوطني مفاهيم الأعمال الهند�شية يف ال�شناعات ال�شرتاتيجية الوطنية والإن�شاءات، ومبا 
يحقق تطوير الفر�ض املهنية للمهند�شني، تاأ�شي�ض وحدة عمل تخت�ض بالتحليل ال�شرتاتيجي لتحديات قطاعات الأعمال الهند�شية والفر�ض 
املهني���ة املتاح���ة، والتوا�شل مع الوزارات املختلفة حلمايتها من املناف�شة غ���ري العادلة، التوا�شل والعمل امل�شرتك مع الهيئات واللجان التي 
انبثق���ت عن املجل�ض القت�شادي للتنمية لتحقيق روؤية اململكة 2030، وم���ع خمتلف اللجان الوطنية لل�شناعات مبجل�ض الغرف ال�شعودية، 
ع���رب توظيف ثقافة العم���ل الهند�شي ال�شناعي الح���رتايف، وتقدمي امل�شورة املهنية خلدم���ة الأهداف الوطني���ة، ال�شرت�شاد بالتطبيقات 
العاملية لرواد هند�شة اإجراءات الأعمال بالقطاعات الهند�شية املختلفة، ونقلها للقطاعات الهند�شية املحلية بها، مبا يف ذلك خلق فر�ض 
مهني���ة اأك���رث حداثة وتط���ورًا للمهند�شني ال�شعودي���ني، امل�شاهمة يف املحافل الدولي���ة واملحلية واخلليجية، مبا يعك����ض مكانة اململكة كع�شو 
وحي���د اإقليميًا يف دول الع�شرين، تعزيز دور الهيئة الوطني جت���اه خدمة املجتمع ال�شناعي، وت�شجيع تطبيقات املحتوى املحلي يف امل�شاريع 
الوطني���ة، وذل���ك بالتعاون مع هيئة املوا�شف���ات واللجان ال�شناعية الوطنية مبجل����ض الغرف ال�شعودية، اقامه ن���دوات وور�ض عمل نوعية 
لالأع�ش���اء وللهيئات احلكومي���ة والأهلية ل�شتعرا�ض اأحدث تطبيقات الأعمال الهند�شية املعا�شرة، وال�شتفادة منها حمليًا، وامل�شاهمة يف 
دفع عجلة التنمية القت�شادية، و�شع معايري منح �شهادة "مهند�ض ريادي" باعتماد برامج م�شابقات الإبداع والبتكار لتحفيز م�شاركات 

الأع�شاء، تعظيم الفائدة املرجوة من اأختبارات الأ�ش�ض )FE( واملهنيه )PE(يف خمتلف القطاعات الهند�شية التطبيقية.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

الهند�سة امليكانيكية

التخ�ش�ض

17

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سامل بن عبدالرحمن عبداهلل الهري�س

اخلــربات: 24 �شنة يف جم���ال �شناعة الزيت والغاز تت�شمن قطاعات انتاج الغاز، وقطاعات ال�شيانة والكفاءة، واإدارة 
امل�شاريع، وتخطيط املرافق، واخلدمات الإ�شت�شارية الهند�شية. 2016- الوقت احلايل: مدير اإدارة اخلدمات االإ�شت�شارية 
الهند�شي���ة. يج���در بالذكر اأن الوظائف الأ�شا�شي���ة لهذه الإدارة تت�شمن: - تقدمي الإ�شت�ش���ارات الهند�شية جلميع مرافق 
وم�شاريع اأرامكو ال�شعودية. بالإ�شافة اإىل تقدمي الدعم وامل�شورة لل�شركات اململوكة جزئيا لأرامكو  واجلهات احلكومية. 
- اإ�ش���دار وتطوي���ر معظم املوا�شفات و املقايي�ض الهند�شية ل�شركة اأرامكو ال�شعودية، مبا ي�شمن �شالمة وكفاءة وموثوقية 

معامل ومرافق ال�شركة.  توطني و تطوير التقنيات وبراءات الإخرتاع والأفكار املبتكرة.
- تطوي���ر وتدريب املواه���ب الهند�شية وامل�شاهمة يف ن�شر املعرفة يف ال�شركة. - 2000- 2017: قيادة العديد من الأق�شام 

والإدارات الهند�شية والت�شغيلية يف اأرامكوال�شعودية. 
املجال�ــس واللجــان: ع�شو جمل�ض اإدارة يف �شرك���ة اإنتاج الطاقة املزدوج )PCPC( -  ع�ش���و يف املجال�ض ال�شت�شارية 
لعدد من اجلامعات ال�شعودية. - نائب رئي�ض جمل�ض تطويراخلربات الهند�شية وجمل�ض املهند�شني - اأرامكوال�شعودية - 

ع�شو يف جمل�ض كفاءة الطاقة وجمل�ض ال�شركة الأكادميي وجمل�ض اإبتكار وجلنة ال�شيانة - اأرامكوال�شعودية.
املوؤهــل العلمــي: بكالوري����ض يف الهند�شة امليكانيكي���ة - جامعة امللك فهد للب���رتول واملع���ادن - 1994م.  ماج�شتري يف 
الهند�شة امليكانيكية - جامعة بورتالند يف الوليات املتحدة الأمريكية 1998م. العديد من الربامج التطويرية والإمنائية 

الإدارية اخلا�شة، مبا يف ذلك برنامج جامعة �شتانفورد للروؤ�شاء التنفيذيني عام 2015م.

الروؤية:
اأن تت�ش���در الهيئ���ة ال�شعودية للمهند�شني امل�شهد يف روؤية اململكة 2030 ويك���ون لكوادرها دور ريادي يف تنفيذ الروؤية وجعلها واقع ملمو�ض، 

بالإ�شافة اإىل الرقي بالهيئة لكي تكون جهة عاملية موؤثرة.

االأهداف:
- تذليل العقبات التقنية التي تواجه املهند�شني من خالل توطني اخلربات التقنية الأجنبية واأي�شًا اإتاحة الفر�ض للخربات الوطنية للقيام 

بواجباتهم جتاه م�شاركة خرباتهم فيما بينهم. 
- اإن�شاء منظومة لإ�شتيعاب وتدريب اجليل الواعد من املهند�شني ال�شعوديني ملواكبة م�شتلزمات النه�شة ال�شناعية.

- ربط برامج التعليم والتدريب مع الإحتياجات ال�شناعية لردم الهوة بني املخرجات التعليمية وواقع �شوق العمل.
- تفعيل دور الهيئة كجهة راعية للمهند�شني واملمثل الوحيد لهم على امل�شتوى الداخلي والدويل للعمل على حفظ حقوق املهند�شني، والذي 

يتمثل بالتن�شيق مع وزارات الدولة ل�شن القوانني وال�شوابط الالزمة ومتابعة تنفيذها.
- تطوير عمل املكاتب الهند�شية واإمدادها بكفاءات مدربة وجاهزة ل�شوق العمل.

- التن�شيق بني اجلهات احلكومية واخلا�شة للعمل على الإكتفاء الذاتي وتقليل العتماد على ال�شركات الجنية.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

18

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سعد بن حممد مفلح ال�سهراين 

- ع�شو الهيئة ال�شعودية للمهند�شني بدرجة م�شت�شار
 .ISM  ع�شو يف -

 .CIPS  ع�شو يف -
 .MCIPS  حا�شل على -

 
اخلربات العملية:

- 4 �شنوات يف ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
- 17 �شنه يف ارامكو ال�شعودية.

- 3 �شنوات يف �شابك ول زلت على راأ�ض العمل.

الروؤية:
 العمل على اإبراز مهنة املهند�شني والرقي بها للم�شتوى والكادر الذي ت�شتحقه يف كل املجالت من خالل عدد من الربامج واملبادرات.

 
االأهداف:

- ال�شتمرار يف دعم مبادرات وخطط املجل�ض ال�شابق ملوا�شلة الجنازات التي حتققت يف عهدهم. 
- العمل والتن�شيق مع موؤ�ش�شات الدولة والقطاعات الأخرى لتنظيم �شوق العمل الهند�شي ودعم روؤية اململكة 2030.

- التمكني للمهند�شني واملهند�شات من ممار�شة املهن الهند�شية يف البيئة املنا�شبة.
- اإبراز دور املهند�شني واملهند�شات واملكاتب الهند�شية الفعال يف التنمية الوطنية.

- ابتكار ودعم املبادرات التي من �شاأنها رفع كفاءة واأداء املهند�شني واملهند�شات يف جميع القطاعات.
- العمل على ابتكار ودعم املبادرات التي من �شانها خلق وظائف للمهند�شني واملهند�شات وتوطني الوظائف الهند�شية.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

19

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

�سعد بن مطر فهيد ال�سهراين 

ال�سهــادات:  دكت���وراه يف اإدارة م�شاري���ع الت�شيي���د الهند�شية من جامع���ة �شالفورد يف اململكة املتح���دة - ماج�شتري يف اإدارة 
م�شاريع الت�شييد الهند�شية من جامعة ولفرهامتون يف اململكة املتحدة - بكالوريو�ض هند�شة مدنية  من جامعة امللك �شعود.

التميز: حا�شل على اأربع مكافات متيز -امللحقية الثقافية ال�شعودية بربيطانيا.
اخلربات: العمل يف �شركة زهري فايز لال�شت�شارات الهند�شية -العمل يف �شركة �شعودي اأوجيه مهند�ض موقع. 

- رئي�����ض ق�ش����م تن�شي����ق امل�شاريع يف وزارة ال�شئ����ون البلدية والقروية ببلدي����ة خمي�ض م�شيط، مدير مكت����ب م�شك لال�شت�شارات 
الهند�شية، مدير م�شروع وم�شت�شار �شركة و�شام لالحتاد، ع�شو جمل�ض اإدارة الأكادميية الأوربية للدرا�شات القراآنية مبان�ش�شرت.

الــدورات التي مت تقدميهــا: دورة "مبادئ يف ادارة امل�شاريع" ولفرهامتون -اململكة املتحدة عام 2013 م- حما�شرة 
بعن���وان "التحكيم والتقا�شي وبدائل حل���ول النزاعات يف امل�شاريع الهند�شية" الهيئة ال�شعودية للمهند�شني- دورة بعنوان 
الدكتوراه"  "مفاتيح  بعنوان  م-دورة   2017 عام  املتحدة  -اململكة  واملمار�شة" مان�ش�شرت  النظرية  بني  امل�شاريع  "ادارة 

اجلمعية ال�شعودية مبان�ش�شرت -اململكة املتحدة عام 2017 م. 
املن�سورات العلمية: اكرث من 7 من�شورات علمية يف جمالت وموؤمترات يف)بريطانيا-فلندا -كوريا-ال�شعودية(.

- موؤ�ش����ض وم�ش���رف جمموعة مهند�شي ع�شري -  موؤ�ش�ض وم�ش���رف ديوانية مبتعث بربيطانيا - رئي�ض نادي احتاد الطلبة 
اخلليج���ني مبان�ش�شرت - رئي�ض جلنة انتخابات - اململكة املتحدة لدورة 32 - املن�شورات العامة-كتاب بعنوان "دع القلق" 

يباع يف جرير والعبيكان وغريها.

الرؤية - األهداف - الخطط:
الروؤية:  

الرقي باملهند�ض واملهنة الهند�شية يف القطاع احلكومي واخلا�ض �شواء باملكانة العلمية و املهنية واملالية على امل�شتوى املحلي والعاملي . 

 االأهداف واخلطط:
1- ق�شية الكادر الهند�شي من حلم اىل واقع.  2-تدريب وتطوير جميع مهند�شي القطاعات مبختلف التخ�ش�شات.  3-ا�شراك وتنظيم 
عم���ل املهند�ش���ني )املتعاونني( �شواء يف ال�شت�شارات اأو تقييم امل�شاريع.  4-عمل حلقة توا�شل بني الطلبة والقطاعات احلكومية واخلا�شة 
يف رف���ع اإنتاجي���ة املهند�ض ال�شعودي.  5- و�شع حد اأدن���ى لراتب املهند�ض ال�شعودي حديث التخرج.  6-اإع���ادة النظر يف العقود وحت�شني 
ال�شتخ���دام يف القط���اع اخلا�ض والع���ام.  7-توعية وتثقيف املهند�ض ب�ش���كل دائم من خالل املجالت وال���دورات والندوات واملحا�شرات.  
8-تخ�شي�ض ن�شبة من الت�شميم و ال�شراف �شمن م�شاريع ال�شركات الأجنبية، للمكاتب الهند�شية املحلية.  9- تفعيل دور التاأمني الطبي 
باأ�شع���ار معقول���ة وت�شمل جميع الوالدي���ن.  10- تفعيل دور مركز التحكيم الهند�شي وبدائل حلول لنزاع���ات لف�ض املنازعات وجعل الهيئة 
يك���ون له���ا دور فعال يف ذلك.  11- م�شاهمة الهيئة بتوظيف املهند�شني ال�شعوديني. 12-تو�شيع مفهوم التدريب وحتويله اإىل مركز تدريب 
متكام���ل يعن���ى بتدريب املهند�ض وفق م�شارات وا�شحة وم�شبقة التعريف، لي�شبح املهند�ض قادر على العمل ب�شكل احرتايف.  13- التعاون 

مع مراكز ابحاث وكذلك اجلامعات املحلية والعاملية جلعل املهند�ض ال�شعودي على اطالع دائم ومعرفة بالتقدم العلمي للهند�شة.



75

القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة �سناعية

التخ�ش�ض

20

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سرف بن حممد مداو�س ال�سعيدي 

املوؤهلت: 
بكالوريو�ض هند�شة �شناعية - دبلوم الدرا�شات العليا يف اإدارة اجلود- ماج�شتري يف علوم اإدارة اجلودة

اخلربات واالإجنازات : 
عملت بوزارة التجارة وال�شناعة ملدة )28 �شنة ( حتى التقاعد املبكر بتاريخ 1434/6/1ه� املوافق 2013/4/11م 
- نائب املدير العام لل�شئون ال�شناعة مبحافظة جدة ورئي�ض ال�شئون الفنية، ورئي�ض ق�شم املتابعة  مت التقاعد 

على وظيفة مدير املدينة ال�شناعية بجدة، التحقت بعد ذلك بالقطاع اخلا�ض حتى تاريخه.
والإ�شراف على  امل�شروع  تعرث  بعد  اآلف خيمة(  الأوىل )ع�شرة  املرحلة  م�شروع خيام منى  تعديل خطة عمل   

التنفيذ  بتعميد من معايل الوزير واأنتهى امل�شروع يف الوقت املحدد.
من�شق م�شروع  ) بي. اأو. تي.( الأول باململكة اخلا�ض بحل م�شكلة �شرف امل�شانع  مب�شاركة البنك الدويل وتقييم 

�شركات املعاجلة الأجنبية  وتاأهليها.
- ع�شو �شابق باللجنة ال�شناعية بالغرفة التجارية ال�شناعية بجدة وممثل لإدارة املدينة ال�شناعية.

- ع�شو حايل باملجل�ض ال�شت�شاري ملحافظة خلي�ض.

الروؤيـــة :
 متكني املهند�شني واملوؤ�ش�شات الهند�شية من قيادة التنمية الوطنية مبختلف القطاعات حتقيقا لروؤية الوطن 2030.

االأهــداف:
- تكوين �ش����راكة جمتمعية فاعلة مع جميع القطاعات ودعم املبادرات الهند�شية التطوعية.

- تنمية احل�ض الهند�شي والإبداع العلمي لدى الن�ضء، ورفع م�شتوى التعليم الهند�شي لطلبة الكليات واجلامعات وتعزيز الوعي املهني لدى املعنيني 
بالإ�شراف على امل�شاريع التنموية مبختلف القطاعات.

- خلق البيئة املحفزة لالإبتكار وتوفري الأدوات الالزمة لتنمية القدرات وتبني الأفكار اخلالقة والبحث عن مقومات النجاح وا�شتدامتها .

اخلطط: 
التطوعية واملجال�ض  الهند�شية  تعاون مع املجموعات  الثانوية وعمل عالقات  واملدار�ض  الهند�شة باجلامعات  للتوا�شل مع كليات  ت�شكيل جلان   -

ال�شت�شارية والبلدية لتحديد اأولويات الحتياج وحتديثها ح�شب احتياج �شوق العمل.
وتقدمي  املحلية  التدريب  الرئي�شية  ودعم مراكز  املدن  باملحافظات خارج  تقام  تدريب هند�شية عاملية  اأكادمييات ومراكز  ال�شعي على جلب   -

الن�شائح الفنية واعتماد �شجل تدريبي للمهند�شني.
- اإيجاد برامج  لرعاية املهند�شني  واملكاتب الهند�شية ال�شغرية واإر�شادهم اإىل ممار�شة املهنية وتطوير العمل.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة معمارية

التخ�ش�ض

21

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سالح بن �سعد �سالح ال�سويان

مهند����ض ا�شت�شاري، حمكم معتمد من هيئ���ة املهند�شني ال�شعودية ومركز التحكيم التجاري لدول جمل�ض 
التعاون اخلليجي، 29  عاما من اخلربة املتنوعة يف جمال ال�شت�شارات والت�شميم واإدارة تنفيذ امل�شاريع، 
واإدارة العق���ود واملناق�شات احلكومية، خربة متمكنة يف جمال نظ���ام امل�شرتوات واملناف�شات احلكومية، 
اإ�شافة اإىل خرباتي العالية يف جمال الت�شغيل وال�شيانة خلفية مهنية يف جمال الطاقة املتجددة والطاقة 
ال�شم�شي���ة، ورفع كفاءة املن�شاأت ، عملت على امل�شاريع الأكرث حتديا وتاأثريًا يف خمتلف القطاعات املدنية 
والع�شكري���ة خ���الل عمل���ي يف واحد من اأكرب الأجه���زة الهند�شي���ة احلكومية )املديرية العام���ة لالإ�شغال 
الع�شكرية(، والقدرات الأدارية املتمر�شة يف اإتقان اإدارة املبادرات الفنية والإدارية واملالية والتعاقدية يف 
جمال اإدارة تنفيذ م�شاريع اإن�شائية متنوعة يف وقت واحد بخربة مهنية اإمتدت اىل اأكرث من 132 م�شروع 
جت���اوزت قيمتها 15 مليار ري���ال �شعودي، والقدرة على تنفيذ تخطيط وتنظي���م ومراقبة امل�شاريع بجميع 
مراحله���ا من الت�شمي���م واإنتهاء بالت�شليم للجهة امل�شتفيدة وتنفيذه���ا لتحقيق النتائج املرجوة يف الوقت 

والتكلفة واجلودة على النحو املحدد يف نطاق امل�شروع.

اأتطل���ع للم�شاهمة يف بن���اء بيئة هند�شية مثالية ومتكاملة للمهند����ض ال�شعودي وتوطينه يف القطاعني الع���ام واخلا�ض والعمل على تدريبه 
وتاأهيل���ه يف جمم���ل القطاعات الهند�شية التي ميكنها امل�شاهمة فيها من اأجل رفعة واإزدهار الوط���ن، باإيجاد حلول عملية و قابلة للتطبيق 
عل���ى اأر����ض الواقع للحد من ظاهرة بطالة املهند�ض ال�شعودي، واإنهاء مع�شل���ة الكادر الهند�شي اأ�شوة بالكوادر املهنية الأخرى، كما اأطمح 
لتاأ�شي����ض بيئ���ه هند�شية حديثة متفاعلة مع التطور الهائل يف �شناعة البناء عامليًا برفع كفاأت املن�شاآت القائمة واملن�شاآت اجلديدة على حد 
�شواء وجعلها مباين ذكية باأف�شل املقايي�ض واأ�شهل الطرق املمكنة بعيدة عن التعقيد، وتوطني اإ�شتخدامات الطاقة املتجددة بحلول هند�شية 
متواكب���ة مع املتطلبات الإقت�شادية، والعم���ل ليجاد قوانني بالزام املكاتب الهند�شية وال�شرافية املتعاق���دة املحلية والأجنبية باأ�شتقطاب 
املهند�ض ال�شعودي وتدريبه على جميع تخ�ش�شات التعاقد وبن�شب تتنا�شب مع حجم امل�شروع امل�شند لها. زيادة حجم م�شاحة تفاعل هيئة 

املهند�شني مع متطلبات وتطلعات الأع�شاء املهنية والفنية. 
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

22

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سالح بن �سالح عو�س باح�سوان

- بكالوريو�ض هند�شة كهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. 
- دكتوراه اإدارة اعمال من جامعة عني �شم�ض بالقاهرة 

- مهند�ض ات�شالت و مديرًا لل�شيانة باإدارة الت�شالت بوزارة الدفاع والطريان.
- مديرًا لل�شوؤون الفنية بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني.

- مدير تنفيذي لل�شركة الوطنية لتقنيات التدريب والتعليم )�شهادة كامربدج(.
- مدير ال�شيانة بالبنك ال�شعودي الفرن�شي.

- ع�شو �شابق يف �شعبة التحكيم الهند�شي بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني.
.PMI ع�شو مبعهد اإدارة امل�شاريع  -

الروؤية: 
الو�شول باملهند�ض واملكاتب الهند�شية ومهنة الهند�شة مل�شتوى ريادي و فعال.

 االهداف :
- اأن ت�شب���ح الهيئ���ة ال�شعودية للمهند�شني مرجعًا لأع�شاء الهيئة، م�شاركه فاعلة مع الهيئ���ة ال�شعودية للمهند�شني، تنظيم برامج تدريبية الزامية 
لكافة املهند�شني والفنيني حت�شني و�شع املهند�شني و الفنيني ب�شكل عام فنيًا و ماديًا، الرتكيز على تدريب اخلريجني اجلدد وتاأهيلهم ل�شوق العمل 
بالتن�شي���ق م���ع ال�ش���ركات والقطاعات املختلفة، تاأهيل املهند�ش���ني حديثي التخرج ل�شوق العم���ل، دعم خطط الأمانة يف تطبي���ق معايري كود البناء 
م�شارك���ة الإدارة العام���ة للدف���اع املدين لتطبيق قواعد ال�شالمة و اإعداد التقارير الالزمة لها، اإ�ش���دار ن�شرات وجمالت تثقيفية بكل ما ي�شتجد يف 
املج���ال التقني الهند�شي، امل�شاركة املجتمعية لتعميم الفائدة مع املواطن���ني مب�شروعاتهم اإلنتاجية، تفعيل دور الهيئة للم�شاركة واإبداء الراأي عند 
�ش���ن القوان���ني والقرارات التى مت�ض قطاع الهند�شة، اإن�شاء �شندوق تكافلي لأع�ش���اء بعد ال�شن النظامية، مناق�شة نظامية اإن�شاء �شندوق للحالت 
الإن�شاني���ة واحلرج���ة ملواجهة امل�شكالت التى تواج���ه املهند�شني �شواء ال�شحية اأو غريه���ا، مناق�شة نظامية رعاي���ة ذوي الحتياجات اخلا�شة من 
املهند�ش���ني مادي���ًا ومعنويا، التن�شيق م���ع الكليات الهند�شة واملعاه���د الفنية واملدار�ض الفنية جلع���ل ع�شوية الهيئة من �شمن �ش���روط التعيني بعد 

التخرج، العمل على اإكمال املوا�شيع املهنية التي بداأها زمالءنا يف املجال�ض ال�شابقة.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

23

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سالح بن عبداهلل �سالح امل�سفر

- خريج كلية الهند�شة-جامعة امللك �شعود-الق�شم املدين-عام 1405ه�.
- عملت �شنتني يف برنامج ت�شغيل و�شيانة مياه الريا�ض يف مركز امللز والرو�شة ثم م�شرف على �شيانة ال�شبكة.

- التحق���ت يف 1407ه���� بوزارة الدفاع/اإدارة امل�شاح���ة الع�شكرية برتبة مالزم اأول مهند����ض ومار�شت كافة الأعمال 
امل�شاحي���ة  وم�شاريع ميدانية يف خمتلف مناطق اململكة وم�شاريع تر�شي���م احلدود، وتراأ�شت م�شروع لتوفري ومعاجلة 
املعلوم���ات اجلغرافي���ة لتكييفها ل�شتخدامات الط���ريان احلربي واملدين، وقد �شارك���ت يف برامج حتديث منظومات 
العم���ل اجلغرافي���ة يف مرحلتني خمتلفتني م���ن عمرامل�شروع يف الداخل واخلارج ، وقم���ت بتدري�ض املواد امل�شاحية يف 
معهد الدرا�شات امل�شاحية الع�شكري، كما اأ�شرفت على ت�شميم وتنفيذ مباين ل�شالح الإدارة من قبل �شركات حملية 

وعاملية.
- ح�شل���ت عل���ى دورات م�شاحي���ة يف بريطاني���ا ملدة اأكرث م���ن �شنتني تع���ادل املاج�شتري وتقاعدت برتب���ة عميد عام 

1435ه�.
ع�شو اجلمعية اخلريية للخدمات الهند�شية واأ�شرفت ملدة 3 اأ�شهر على بدء خطتها ال�شرتاتيجية.

- حاليًا اأدير موؤ�ش�شة �شفاء الغدير لأعمال املياه من حمطات التحلية واملعاجلة وامل�شابح والنوافري وخالفه.

ال�شع���ي للنهو�ض مبهن���ة الهند�شة يف كافة التخ�ش�ش���ات والرتقاء بالقدرات الفني���ة واملهنية للمهند�شني بكافة ال�شب���ل على �شوء الروؤى 
اجلدي���دة والتط���ورات املت�شارعة على ال�شعيد املحل���ي والدويل، وبال�شتعانة بع���د التوا�شل الفعال مع كافة الزم���الء باملرئيات واملعارف 
املرتاكم���ة لديه���م، والتوا�شل مع اجلهات الأكادميية والتدريبية واملهنية للعمل على توافق خمرجاتها مع �شوق الأعمال والعمل على تطوير 
ونهو����ض املوؤ�ش�شات الهند�شية واملكاتب الفردية، والعمل على اعتماد اأ�شول وقواع���د للممار�شة الهند�شية واأخالقيات املهنة،كذلك العمل 
بج���د عل���ى اإحالل الكوادر الهند�شية ال�شعودية املوؤهلة حمل الكوادر الأجنبية املرتهلة والزائدة عن احلاجة مبا ل ي�شر بالتنمية واحلاجة 

الفعلية املتاأكدة ومنح الفر�ض لأبناءنا اخلريجني اجلدد دون الت�شبث باخلربة التي لن ينالوها اإل بعد اإتاحة الفر�شة لهم.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

معماري

التخ�ش�ض

24

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

طلل بن عبداهلل نعمة اهلل �سمرقندي

اخلربات العملية:
املالك والرئي�ض التنفيذي ملوؤ�ش�شة املحاور العاملية. ومكتب اخلطوط املعمارية.عمل بعدد من املنا�شب بالقطاع احلكومي 
واخلا�ض. �شمم واأ�شرف على تنفيذ اأكرث من 110 م�شروع تفوق قيمتها ملياري ريال. قام بعدد من الدرا�شات العقارية 
مل�شاريع يفوق قيمتها 9 مليار ريال.قام بتقييم وتثمني عقارات مبختلف انحاء اململكة يفوق قيمتها 5 مليار ريال.�شارك يف 

حل نزاعات اأكرث من 13 ق�شية هند�شية كخبري وو�شيط وحمكم.
االإجنازات بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني: ع�شو جلنة تعديل الالئحة التنفيذية.ع�شو جلنة خدمات الع�شوية.
ع�شو جلنة التاأهيل املهني ع�شو جلنة مراجعة امليزانية لعامي 2008 م – 2011 م.رئي�ض �شعبة هند�شة الرتاث العمراين 
اآلية ت�شنيف املكاتب الهند�شية.ع�شو اللجنة العلمية  )حاليًا(. موؤ�ش�ض ونائب رئي�ض �شعبة العمارة.ع�شو جلنة تعديل 

باملوؤمتر الدويل الأول وراأ�ض اأحد اجلل�شات العلمية.
االإجنازات االأخرى: عمل بالعديد من اللجان وفرق العمل بغرفة جدة ونائب رئي�ض جلنة املكاتب الهند�شية حاليًا.
موؤ�ش�ض ملتقي العمران.ع�شو املجل�ض الإ�شت�شاري لق�شم الت�شميم الداخلي بجامعة دار احلكمة بجدة.�شارك يف تاأ�شي�ض 
اجلوائز التالية اأف�شل م�شروع معماري بالعا�شمة املقد�شة.الإبداع مل�شاريع التخرج لطلبة كلية ت�شاميم البيئة بجامعة 
امللك عبدالعزيز بجدة.ديكو فري للت�شميم.عمل م�شت�شارًا لعدد من اجلمعية اخلريية.�شارك يف تاأ�شي�ض املجل�ض ال�شعودي 

للمباين اخل�شراء.

1. العمل على تقدمي خدمات جاذبة للمهند�شني.
2. متابعة ملف الكادر الهند�شي.

3. التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة لتفعيل الأداء الإحرتايف للمهنة.
4. تفعيل التاهيل املهني ب�شكل اإحرتايف.

5. تاأطري اأنظمة الهيئة ال�شعودية للمهند�شني ولوائحها وجمعها يف جملد واحد.
6. ر�شم �شيا�شات الهيئة وو�شع اخلطط الالزمة لتفعيلها مبا يتما�شى مع روؤية 2013.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة كهربائية
التخ�ش�ض

25

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عادل بن ح�سني حممد العويف

من  جوية  مالحة  نظم  وماج�شتري  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  من  كهربائية  هند�شة  بكالوري�ض  املوؤهلت: 
اجلامعة الوطنية للطريان بفرن�شا، ودبلوم يف الإدارة من منظمة الإياتا، وعدد من الدورات التدريبية الهند�شية 

الإدارية.
امل�شاريع،  من  لعدد  مدير  ثم  م�شاريع،  كمهند�ض  بداية  الهند�شي  بالعمل  عاما  ع�شرين  من  اأكرث  اخلربات: 
املدين  للطريان  الدولية  باملنظمة  العمل  ثم  وتقييمها،  وللم�شاريع  للدرا�شات  العمل  عدد من جلان  والعمل يف 
مبقرها الرئي�شي مبونرتيال الكندية، تخللها العمل كنائب رئي�ض املفو�شية، ثم رئي�ض لأحد اللجان الأ�شا�شية، 
بالإ�شافة للع�شوية بفريق التخطيط باملفو�شية، وبعد ذلك العمل مدير لق�شم تخطيط النظم، ثم مدير ملكتب 

التعاون الدويل ب�شركة خدمات املالحة اجلوية ال�شعودية.
االإجنازات: احل�شول على اأف�شل م�شروع تخرج من كلية الهند�شة يف ق�شم الهند�شة الكهربائية لعام 1997م، 
امل�شاريع على  باإجناز عدد من  امل�شاركة  باجلامعة،  العلمية  الإبتكارات  نادي  العلمي، وجائزة  الإبداع  وجائزة 
م�شتوى اململكة واملتعلقة بنظم املالحة اجلوية باملطارات واملواقع النائية، وامل�شاركة بعدد من اللجان الوطنية، 

والفوز مبقعد مبفو�شية املالحة اجلوية التابعة ملنظمة الطريان املدين الدويل لدورتني اإنتخابيتني متتاليتني.

الروؤية: 
امل�شاهمة الفعالة لتحقيق روؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بالعمل الهند�شي، من خالل حتقيق روؤية الهيئة، بالإ�شافة جلعل الهيئة ال�شعودية 

للمهند�شني اإمنوذجا يحتذى يف التطور والتحول لتحقيق الروؤية الوطنية.

االأهداف: 
الفر�ض  وزيادة  والإنتاجية،  الأداء  كفاءة  لزيادة  باملهند�ض  وو�شع م�شار وظيفي خا�ض  لل�شباب،  اأكرث جاذبية  الهند�شية  الوظيفة  جعل 

الإ�شتثمارية بالقطاعات الهند�شية باململكة.

اخلطط: 
اأن يتم و�شع مواد اإر�شادية تتعلق بالعمل الهند�شي بحيث ت�شاعد على التطوير، مثل دليل لربامج التدريب على راأ�ض العمل للمهند�شني 
اجلدد، ودليل للفر�ض الواعدة باملجالت الهند�شية، ومواد اإر�شادية اأخرى يتم العمل على بحثها وفق اإ�شتطالعات واإحتياجات القطاعات 
الهند�شية، العمل على زيادة املجالت املتعلقة باملجالت الهند�شية والإ�شت�شارات مبا يخدم التوجه الوطني للخ�شخ�شة مع زيادة الكفاءة 
وحت�شني الأداء وخا�شة للم�شاريع، مع و�شع اآلية للتوثيق بالهيئة بحيث يتم و�شع كافة التجارب املتعلقة بامل�شاريع واملجالت الهند�شية 

تت�شمن الدرو�ض امل�شتفادة وكيفة املعاجلة لالأخطاء وال�شلبيات بالإ�شافة لتوثيق الإجنازات والإيجابيات.



81

القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة نظم

التخ�ش�ض

26

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عادل بن عمر عبداهلل بن دهي�س 

تخرج من جامعة ولية كولورادو يف الوليات املتحدة الأمريكة يف تخ�ش�ض هند�شة النظم. اأنظم للعمل يف �شركة 
اأرامكو ال�شعودية يف عام 1999م. حيث تدرج بالعمل يف واحدة من كربى �شركات العامل يف النفط. بداأ العمل يف 
معامل اأبقيق. حيث اأكت�شب العديد من اخلربات العملية والإدارية من خالل العمل يف مواقع خمتلفة يف اأرامكو 
ال�شعودية. كما �شارك يف العديد من امل�شاريع املهمة والإ�شرتاتيجية يف منطقة عمليات الزيت اجلنوبية. وقد 
تقلد منا�شب اإدارية يف اأق�شام متعددة يف منطقة عمليات الزيت اجلنوبية، وحاليا ي�شغل من�شب مدير ق�شم 
بالإ�شافة اىل ذلك ع�شو يف جمال�ض وموؤ�ش�شات مهنية عدة،منها: ع�شو يف جمل�ض  ار.  الَغَوّ الإنتاج يف جنوب 
الإبتكارات )اإبتكار( الذي يهتم يف اإيجاد حلول مبتكرة وفاعلة جلعل املوارد اأكرث موثوقية واإ�شتدامة وذات قمية 
اأكرب لتعزيز م�شالح ال�شركة واململكة وم�شتهليكي الطاقة يف العامل، ع�شو يف جمل�ض املهند�شني وجمل�ض اإدارة 
املعرفة يف اأرامكو ال�شعودية الذي يهتم باإن�شاء جمتمع معريف متكامل. ول تقل اإدارة الطاقة ون�شر التكنولوجيا 
اململكة.  العلمية يف موؤمترات داخل وخارج  الأوراق  بالعديد من  املهند�ض عادل. كما �شارك  اأهمية يف م�شرية 
اأما على ال�شعيد ال�شخ�شي يعترب املهند�ض عادل ع�شو فعال يف املجتمع من خالل امل�شاركة الفعالة يف املجتمع 

التطوعي لإثراء املجتمع اخلارجي باملعرفة.

الروؤيـــة: 
اإ�شتدامتها ودعم الإبداع والإبتكار ملواكبة روؤية اململكة 2030 وما  الهند�شية واحلفاظ على  الكفاءات  الهند�شة وتطوير  الإرتقاء مبهنة 

بعدها، وجعل الكوادر الهند�شية ذات قيمة تناف�شية عاملية. 

االأهــداف: 
- اإيجاد احللول املنا�شبة والعملية لرفع م�شتوى الكفاءات الهند�شية من خالل التعاون مع القطاع التعليمي واملوؤ�ش�شات الهند�شية لتطوير 

خمرجات التعليم الهند�شي ملواكبة روؤية اململكة 2030 وحتديات �شوق العمل، وكذلك تنظيم العمل التدريبي ورفع م�شتواه.
- توفري بيئة منا�شبة و م�شتدامة لالإبداع والإبتكار ودعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة لتنمية الإقت�شاد الوطني بهدف اإيجاد فر�ض عمل 

من خالل التعاون مع الغرف التجارية لتوحيد اجلهود وتذليل امل�شاعب.
- و�شع خطط اإ�شرتاتيجية م�شتدامة للرقي باملهنة الهند�شية وجعل الكوادر الهند�شية الوطنية ذات قيمة تناف�شية على م�شتوى العامل.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عازب بن حممد دبي�س القحطاين 

ينطل���ق املهند����ض عازب من قاع���دة قوية من اخلربة يف القط���اع احلكومي واخلا�ض ت�شمل ُج���ل التخ�ش�شات الهند�شية 
والإداري���ة، بالإ�شاف���ة اىل الت�شاميم الهند�شي���ة واإدارة امل�شاريع وامل�شرتي���ات، يحمل �شه���ادة البكالوريو�ض يف الهند�شة 
الكيميائي���ة م���ن جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وي�شغ���ل حاليا من�شب مدير دائرة تطوير مراف���ق الإنتاج يف اأرامكو 
ال�شعودية.ب���داأ املهند����ض بقط���اع التعليم عام 1983 وانتق���ل اإىل املجال ال�شناع���ي 1986،  وبح�شوله عل���ى بكالوريو�ض 
الهند�ش���ة الكيميائي���ة عام 1991 عمل مهند�ض ت�شغي���ل يف ينبع، راأ�ض تنوره وال�شفانية. 1993 انتق���ل لإدارة ال�شت�شارات 
الهند�شي���ة لعملي���ات الت�شني���ع. بعدها عمل كم�ش���رف اأعمال الإنتاج بال�شفاني���ة، كبري مهند�شي الإنت���اج فمهند�ض اأعلى 
م�شاري���ع يف ع���ام 2005 مت اختي���اره ملن�شب مدير الهند�ش���ة والت�شاميم مل�شروع مرافق الإنت���اج باخلر�شانية ليعود ناظر 
لالإنت���اج بتناجي���ب. 2008 �شغل من�شب م�شاع���د نائب الرئي�ض لالإنت���اج باملنطقة ال�شمالية وقي���ادة التخطيط والتدريب 
والعقود بني 2009 و2011 عاد ملن�شب الناظر الإداري يف ق�شم الإنتاج يف معامل ال�شفانيه ثم ناظرا حلقل ال�شفانية2011 
مت تكليف���ه مدي���را لإدارة الهند�شة والدع���م التقني يف املنطقة ال�شمالي���ة مل�شاندة اإدارات الت�شغي���ل يف جمالت الهند�شة 
املختلف���ة كالتفتي�ض و�شمان اجلودة وحت�شني الكف���اءة، لينتقل بعدها يف عام 2013 مديرا لالإنتاج يف منطقة منيفة.عمل 
املهند����ض مديرا عاما مل�شاري���ع الإ�شكان يف اأرامكو ال�شعودية، وبعدها مديرا لدائرة امل�شرتيات الت�شغيلية جلهات خمتلفة 

يف اأرامكو لعمليات احلفر والت�شغيل قبل اأن ينتقل ملن�شبه احلايل.

الروؤية: 
الإرتق���اء مب�شتوى املهند����ض والقطاع الهند�شي ال�شعودي لتحقي���ق م�شتويات علمية وتطبيقية توائم التق���دم ال�شناعي واحل�شري العاملي 

لقيادة التنمية يف اململكة بوترية اأ�شرع للو�شول اإىل اأعلى املقايي�ض العاملية والتاأثري الإيجابي ال�شامل حمليا وعامليًا.

االأهداف:
	•تقوي���ة الإرتب���اط الإيجاب���ي للمهند�ض والهيئات الهند�شية بامل�شاريع والأعمال لال�شط���الع بدور قيادي يرفع كفاءة التنفيذ والإنتاج 

ويزيد من جودة املنتج مع ت�شجيع املناف�شة لالإرتقاء بخربة الكادر الهند�شي والفني.
	•خلق بيئة علميه وفنية مرتابطة لال�شتفادة من اخلربات الهند�شية والدرو�ض امل�شتفادة للقطاعات املختلفة لت�شريع خطوات التنفيذ 

وحتقيق ال�شال�شة املطلوبة، مع احلفاظ على اجلودة، لت�شهيل اتخاذ القرارات وا�شتحداث الربامج التدريبية.
	•تقيي���م الأنظم���ة والق���رارات ملمار�شة مهنة الهند�شة لتمكينها من رفع وتطوي���ر الكفاءة املهنية للمهند�شني مبا يتالئم مع متطلبات 

�شوق العمل لإتاحة الفر�ض الوظيفية لهم والعمل على حت�شني امتيازات املهند�شني وحفظ حقوقهم.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عاي�س بن عو�س اآل ح�سن القحطاين

املوؤهلت:
هند�شة ميكانيكية  - جامعة امللك �شعود-دبلوم متقدم يف الدارة من اكادميية كالريدن اأمريكا.

للمن�شاآت، جامعة الأمرية نورة-ع�شر  للت�شغيل مبدينة امللك فهد الطبية -مديرتنفيذي  اخلربات: مدير تنفيذي 
�شنوات يف القطاع اخلا�ض ومثلها بالقطاع العام–نائبا لرئي�ض جمل�ض ادارة اجلمعية التعاونية للت�شغيل، الريا�ض-

.MEFMA ع�شوا يف جلنة املرافق واملمتلكات يف غرفة الريا�ض-ع�شو ملجل�ض اإدارة جمعية

االإجنازات:
وت�شغيل  واإن�شاء  لتخطيط  موؤمتر  اأول  واإدارة  اإقامة   - ال�شعوديني  واملهند�شات  املهند�شني  وتدريب  توظيف  دعم 
امل�شت�شفيات - ن�شر ثقافة �شناعة ادارة املرافق باقامة املوؤمترات واملعار�ض حمليا برعاية الوزراء ودعوة اخلرباء 
من حول العامل -امل�شاركة يف املوؤمترات العاملية كمحا�شر ومدير للجل�شات )المارات، اأملانيا، اأمريكا(- التخطيط 
العام لعدد من املدن الطبية باململكة واخلليج -امل�شاركة يف تاأليف كتاب عن دور املهن�شني يف الطب - الفوز بجائزة 
للت�شميم يف  الأمريكيون  املعماريون  بجائزة  الريا�ض(-الفوز   - )دبي  مرات يف  لثالث  اإن�شائيا  املتميزة  امل�شاريع 

.CBAHI شيكاغو - مدربا معتمدا يف ادارة املرافق-مقّيم معتمد�

الروؤية :
- اأن تكون الهيئة معيارا مرجعيا اقليميا.

االهداف: 
1. اعتماد ال�شهادات العاملية املعتربه مثل  PMP  -  PFM  واعتمادها يف الت�شنيف املهني.

2. العمل على اإن�شاء جمعيات متخ�ش�شة غري ربحية لتحفيز املناف�شة وامل�شاركة.
3. تاأ�شي�ض جمل�ض ا�شت�شاري من املهند�شني خارج املهنة لدعم توجهات املهند�شني ال�شتثمارية والإدارية.

اخلطط: 
1. الو�شول مل�شتوى املعايري العاملية الهند�شية.

2. دعم وتوجيه الطلبة بتاأ�شي�ض مقرات للهيئة باجلامعات واملعاهد.
3. ا�شتثمار اأ�شول ومداخيل الهيئة وتوجيه العائد للمهند�شني.

4. نقل التجارب واخلربات العاملية باأيدي �شعودية ودعم التدريب اخلارجي على راأ�ض العمل.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالرحمن بن �سحيان العبدالعزيز ال�سحيان

املوؤهلت: 
هند�شية  اإن�شاءات  مدنية،  هند�شة  ماج�شتري  •	 1982م  �شعود،  امللك  جامعة  مدنية،  هند�شة  بكالوريو�ض  •	
1995م  هيو�شنت،  راي�ض،  جامعة  ميكانيكية،  هند�شة  الهند�شة،  ماج�شتري  •	 1989م  هيو�شنت،  راي�ض،   جامعة 

1996م. هيو�شنت،  راي�ض،  جامعة  ميكانيكية،  هند�شة  	•دكتوراه 

اخلربات العملية:
	•1982-1984م مهند�ض اإن�شائي يف وزارة النقل، العمل يف عدة م�شاريع، الطريق الدائري بالريا�ض والريا�ض- 
النقل  وزارة  الدويل  البنك  مع  م�شرتك  فريق  مع  العمل  1984-1986م  •	 ال�شريع  والريا�ض-الق�شيم  الدمام 
لتطوير اإدارة م�شاريع الوزارة 	•1987-1998م الدرا�شة وعمل مهمات خا�شة بوزارة العمل، وامل�شاركة مع البنك 
الدويل لتطوير �شبكة ال�شكك احلديدية 	•1998-2016م العمل باأرامكو ال�شعودية يف اإدارة اخلدمات ال�شت�شارية 

وقطاع الت�شفية والنقل واخلزن والتوزيع، تقدمي خدمات هند�شية لتطوير عملية الهند�شة بال�شركة 	•2017م
 - احلايل تقدمي خدمات عامة مل�شاريع عامة وخا�شة.

�ش���وف نعم���ل على املحافظة على مكا�شب الإدارات ال�شابقة، خا�شة تفعيل الكادر الهند�ش���ي للمهند�شني الذي هو خارطة الطريق لتطوير 
العم���ل الهند�شي بالدولة، وكذلك على تقريب ال�شناعة الهند�شي���ة للجانب الأكادميي بالتن�شيق بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض، وتقدمي 
وتعريف املهند�شني على الهند�شة املهنية يف املجال العام واخلا�ض واخلربات املطلوبة للح�شول على �شهادتها بامل�شاركة مع معاهد التقنية 
ح���ول الع���امل مث���ل: API، ACI، ASCE، ASME ومثيالتها بهند�شة وعلوم امل���واد والهند�شة الكهربائية والطاق���ة وامليكانيكية والعمارة 
واحلا�شب الآيل. و�شنعمل عل�ى نقل تقنية حقيقية من خالل ممار�شة العمل الفني واملهني للمهند�ض ال�شعودي بت�شميم وتنفيذ والإ�شراف 
عل���ى امل�شاري���ع الهند�شية خللق جيل كامل لال�شت�شارين ال�شعوديني وكذلك لإمناء الدرا�شات العليا لكليات الهند�شة باجلامعات ال�شعودية 

يف ظل روؤية الدولة 2030.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالعزيز بن عبدال�سمد عبدالعزيز الدليجان

املوؤهلت:
1990م. يف  ال�شعودية  باأرامكو  املوظفني  لغري  اجلامعي  الإعداد  	•برنامج 

1995م. عام  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  من  ميكانيكية  هند�شة  	•بكالوريو�ض 
2014م. عام  املتحدة  بالوليات  اإم  اأند  اإيه  تك�شا�ض  جامعة  من  الب�شرية  املوارد  تطوير  	•ماج�شتري 

اخلربات العملية:
.)1997-1995( الغاز-ارامكو  معاجلة  وحدة  الزيت  ملعاجلة  بقيق  معامل  يف  دوارة  معدات  	•مهند�ض 

	•مهند�ض حتليل الإهتزازات و الأعطال للمعدات الدوارة يف معامل بقيق ملعاجلة الزيت وحدة معاجلة الغاز -اأرامكو 
)1997-1999( وتخ�ش�شت يف الك�شف و معاينة التوربينات الغازية.

.)2005-1999( – اأرامكو  بقيق  معامل  يف  الغاز  ملعاجلة  معمل  لإن�شاء  م�شاريع  	•مهند�ض 
.)2007-2005( اأرامكو   - بقيق  معامل  يف  الزيت  معاجلة  ت�شغيل  لوحدات  	•كرئي�ض 

.)2009-2007( اأرامكو   - بقيق  معامل  يف  الزيت  معاجلة  وحدة  يف  �شيانة  	•مهند�ض 
.)2010-2009( – اأرامكو  بقيق  معامل  يف  الهند�شة  ق�شم  لرئي�ض  م�شاعد  	•مهند�ض 

	•رئي�ض ق�شم تطوير القوى العاملة يف قطاع املنطقة اجلنوبية لإعمال ت�شغيل الزيت  يف الع�شيلية - اأرامكو )2010(.

الروؤيـــة: 
الرق���ي باملهن���ة ومتكني املهند�ش���ني واملوؤ�ش�شات الهند�شية م���ن الو�شول اإىل احللول املُثل���ى ورفع م�شتوى الأداء وت�شجي���ع الإبداع والبتكار 

لتحقيق مكانة مرموقة دوليًا .

االأهــداف: 
-  بناء كفاءات هند�شية مميزة ت�شاهم بفاعلية يف التنمية القت�شادية يف اململكة.

-  توفري البيئة الإيجابية واملحفزة للتطوير والإبداع والبتكار مبا يخدم احتياجات املجتمع.

-  حتفيز املن�شاآت الهند�شية ال�شعودية واملهند�شني ال�شعوديني وتنمية مقدراتهم التناف�شية.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالعزيز بن مرزوق الفريدي احلربي

املوؤهلت: - بكالوري�ض هند�شة كهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 2004 .
- ماج�شيرت : EMBA اإدارة العمال التنفيذي من جامعة امللك عبدالعزيز عام 2012

اخلربات : 2005-2018 مهند�ض �شيانة بال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
االجنازات: تقدمي العديد من القرتاحات لتح�شني عمليات ال�شيانة مبا مع التحديثات والتحديات وان�شممت 
موؤخرا فريق التميز بال�شركة ال�شعودية للكهرباء تقدمي العديد من اأوراق العمل يف �شيجري اخلليج 2014 البحرين 
واي�شا يف موؤمتر Smart grid بجدة 2015. ع�شو باللجنة العلمية مبوؤمتر IEEE-GCC 2017 ع�شو باللجنة العلمية 
مبوؤمتر الهند�شي الول 2017 برعاية الهيئة ال�شعودية للمهند�شني.ع�شو معهد مهند�شي الكهرباء والإلكرتونيات 
-2012- IEEE Power & Energy Society Membership 2004-2018 ع�شو معهد مهند�شي الكهرباء القوى IEEE

2018ع�شو معهد مهند�شي الكهرباء والإلكرتونيات لل�شباب IEEE Young Professionals 2018-2014 رئي�ض فرع 
جمل�ض حائل 2015-2017 والقيام بالعديد من الور�ض واللقاءات العملية للمهند�شني باملنطقة وح�شوله على 
املركز الثاين باملناف�شة بني الفروع كاأف�شل اجناز.ع�شو ب�شيجري اخلليج 2013-2014ع�شو ب�شيجري العاملية 
للطالب   IEEE - student فرع  لفتح  حائل  جامعة  مع  2017التن�شيق  الكهربائية  الهند�شة  ب�شعبة  2012ع�شو 

.2017

الروؤية: 
العمل على رفع كفاءة املهند�شني واملهند�شات باململكة العربية ال�شعودية والت�شجيع على كل مايفيده من البتكار وجعله يف �شفوف الدول 

املتقدمة.

 االهداف:
1-  بناء كفاءات مميزة.

2- اإيجاد البيئة املنا�شبة و املحفزة للتطوير والإبداع والبتكار.
3 - العمل على ن�شر الوعي الهند�شي والتنظيم و الإ�شراف على املكاتب الهند�شية واملكاتب الهند�شية ال�شت�شارية.

4- ال�شعي ملواكبة اآخر ماتو�شل اليه مبجالت الهند�شة.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالكرمي بن ح�سن عبداهلل القحطاين 

1. دار�ض ملاج�شتري ادارة العمال حاليًا 70 % من املواد اكملت. جامعة جنيفا لالأعمال )املع�شكر ال�شعودي(.
2. العديد من الدورات وال�شهادات.  

2. بكالوريو�ض الهند�شة امليكانيكة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 1995م. 
اخلربات واالجنازات: عملت يف اإدارة الهند�شة والأحوا�ض اجلافة فيما يخ�ض التخطيط لبناء ناقالت جديدة، 
وعملت مهند�ض اإن�شائي لبناء اأربع ناقالت نفط جديدة يف كوريا. عملت يف اأعمال الت�شغيل وال�شيانة مهند�ض وناظر 
بح���ري لأربع ناق���الت يف دبي الأمارات العربية املتحدة.  مثلت الإدارة يف ع���دة تدريبات عملية اإقليمية وخارجية يف 
اأمري���كا وبريطانيا.  عملت مهند�ض م�ش���روع يف اإدارة امل�شاريع يف اأرامكو ال�شعودية، وكرمت يف اإدارة م�شروع اأجهزة 
قيا����ض تدفق الآبار. عمل���ت يف اإدارة م�شروع اخلر�شاني���ة العمالق منهد�ض وقائد فريق خلط���وط الأنابيب، ومتيزت 
وكرم���ت باإنهاء امل�شروع يف وق���ت مبكر وبتكلفة اأقل. عملت يف م�شروع كران العم���الق واأجنزت �شياغة واإنهاء العقد 
الهند�شي والإن�شائي لق�شم م�شاريع املرا�شي البحرية وخطوط الأنابيب بتميز وتكرمي على م�شتوى الفريق - اأجنزت 
تاأ�شي����ض وتطوي���ر م�شروع منتجات الألومنيوم اجلديدة اخلا�شة بناقلي اأرامك���و ومطابقة املوا�شفات والت�شاميم مع 

اأرامكو والهيئة ال�شعودية للموا�شفات. 

الروؤية:
امل�شاهمة برفع كفاءة عمل الهيئة يف حتديد الجتاهات والأهداف واخلطط الهند�شية والإدارية لتطوير الهند�شة واملهند�ض وت�شيري العمل 

الهند�شي يف اململكة على م�شتوى مناف�ض للنظراء العامليني. 

االأهداف: 
1.  حت�شني معايري تطوير املهند�ض رجوعًا اإىل خربات �شابقة وحماكاة مع القطاعات الناجحة باإدراج املهارات واملتطلبات املهنية يف كتيب 
اأو برنام���ج متخ�ش����ض. قيا�ض املخرجات والنتائج ب�شكل اإح�شائي دوري. 2. تفعي���ل دور املدرب يف جمال العمل وو�شع معايري ومتطلبات 
حمدده لتاأكيد التطور املهني العملي يف اأطوار حمددة. 3. تقدمي اجلديد يف عامل الهند�شة اإىل طاولة احلوار، وت�شجيع القطاعات املعنية 

ب�شياغة املعايري واملقايي�ض اخلا�شة باإ�شراف من الهيئة. 4. جمع الرتاث الهند�شي ال�شعودي.

اخلطط:
 1. و�ش���ع خط���ة مف�شل���ة لتطوير املهند����ض، ت�شمل املتطلبات اخلا�ش���ة بتطوير القدرات واخل���ربة والتوا�شل والكتاب���ة املهنية مع مراحل 
باإنه���اء م�شاري���ع . 2. زيادة حمتوى الهيئة الداخلي من املواد والأنظمة التقنية واملهنية واأي�شا زيادة املراجع فيما يخ�ض العقود الهند�شية 
والتحكي���م الهند�ش���ي.  3. و�شع خطة كاملة ملتابع���ة التطورات الهند�شية ومواجهة تاأثريها على الأنظم���ة القائمة كتقنيات البناء والذكاء 

ال�شناعي.



88

القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة �سناعية

التخ�ش�ض

33

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبداهلل بن عبداللطيف عبداهلل ميمني 

املوؤهلت: 
- مهند����ض �شناع���ي موؤهل ومهني خريج جامعة ميامي بالوليات املتح���دة الأمريكية، اأ�شغل حاليًا من�شب نائب 
مدير عام التنفيذ مبجموعة بن لدن ال�شعودية، خربة بالعمل الهند�شي لأكرث من 27 عامًا، مبا يف ذلك �شنوات 

اخلربة الدولية يف الوليات املتحدة الأمريكية يف اجلوانب الت�شغيلية واملالية والإدارية يف قطاع الإن�شاءات. 
- حا�شل على درجة م�شت�شار من الهيئة ال�شعودية للمهند�شني.

 اخلربات العملية:
- جمموع���ة ب���ن لدن ال�شعودي���ة، اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ) 10 �شن���وات ( - نائ���ب مدي���ر ع���ام التنفي���ذ 
لقط���اع احلرم���ني )فرباي���ر 2017 - حت���ى الآن(- مدي���ر ع���ام ال�شح���ة وال�شالم���ة والأم���ن والبيئ���ة )ماي���و 
2009 - يناي���ر 2017(- مدي���ر ادارة الأم���ن وال�شالم���ة )مار����ض 2008 - اأبري���ل 2009( اأرامك���و  ال�شعودية  - 
 ج���دة ) 17 �شن���ة( م�ش���وؤول برنام���ج الوقاي���ة م���ن اخل�شائ���ر / مهند����ض الوقاية م���ن اخل�شائر م�ش���وؤول ت�شغيل

)اأكتوبر 2001- يناير 2002(.

الروؤية:
تاأ�شي�ض كيان هند�شي عاملي خلدمة املهنة والعاملني بها. 

االأهداف واخلطط:
- عمل برنامج تاأهيلي حلديثي التخرج.

- توفري تدريب داخلي و خارجي مدعوم.
- توفري فر�ض وظيفية بالقطاع اخلا�ض من خالل عمل قواعد بيانات ولقاءات.

- توفري مميزات و عوائد لالأع�شاء امل�شاركني.



89

القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

الهند�سة التقنية

التخ�ش�ض

34

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبداهلل بن عثمان حممد نور دوبي

املوؤهلت العلمية: 
- بكالوريو�ض الهند�شة التقنية - ق�شم التقنية الكهربائية - تخ�ش�ض اآلت و قوى كهربائية.  

الدورات التدريبية:
1- مهارات الإدارة الفّعالة.
2- حمرتف اإدارة امل�شاريع.

3- نظام التحكيم اجلديد.  

 اخلربات العملية:
- العمل يف �شركة اخلزف ال�شعودية.

- مهند�ض كهربائي يف الإدارة الهند�شية.
- الإ�شراف على م�شاريع ال�شركة.

الروؤيـــة: 
الرق���ي باملهن���ة ومتكني املهند�ش���ني واملوؤ�ش�شات الهند�شية م���ن الو�شول اإىل احللول املُثل���ى ورفع م�شتوى الأداء وت�شجي���ع الإبداع والبتكار 

لتحقيق مكانة مرموقة دوليًا .

االأهــداف:
- بناء كفاءات هند�شية مميزة ت�شاهم بفاعلية يف التنمية القت�شادية يف اململكة.

- اإيجاد البيئة املحفزة للتطوير والإبداع والبتكار مبا يخدم احتياجات املجتمع.
- حتفيز املن�شاآت الهند�شية ال�شعودية واملهند�شني ال�شعوديني وتنمية مقدراتهم التناف�شية.



90

القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

35

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبداهلل بن حميل زبن ال�سبيعي 

اخلربات العلمية والفنية: 
مهند����ض م�شاريع واأعمال كهربائي���ة وت�شاميم هند�شية يف جمال الطاقة ومدرب معتمد لإدارة امل�شاريع وحمكم هند�شي 
معتم���د اللج���ان الفنية 	•جلنة ال�شالم���ة الكهربائية يف م�شفاة الريا�ض 	•جلنة التمي���ز الت�شغيلي يف م�شفاة الريا�ض	•

ع�شو جمل�ض �شعبة الطاقة املتجددة بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني 	•ع�شو عدة جمعيات علمية وطنية.

التدريب واملوؤمترات املهنية:
 اأك���رث م���ن 81 دورة تدريبي���ة 	•دورات يف هند�ش���ة النظام والتحكم والكهربائي���ة واملدنية وامليكانيكي���ة 	•اإدارة امل�شاريع 
والبن���اء والت�شمي���م 	•دورات ال�شالمة واملخاطر 	•ح�شور موؤمتر للبرتوكيماوي���ات والتكرير يف الدوحة 	•ح�شور موؤمتر 

التاآكل ومواد يف البحرين.

 الع�سوية املهنية:  
الهيئ���ة ال�شعودية للمهند�شني )SCE ع�شو �شعبتي ادارة امل�شاري���ع و�شعبة هند�شة الطاقه املتجددة 	•معهد اإدارة امل�شاريع 

)IEEE( معهد مهند�شي الكهرباء والإلكرتونيات•	)PMI(

القط���اع الهند�ش���ي قطاع مهم وله دور كبري بامل�شاهمة يف النه�شة التنموية التي تعي�شها اململكة، وهو املرتكز الرئي�شي للنه�شة �شواء كانت 
�شناعي���ة، اأو ا�شتثماري���ة، اأو معدنية، فاململكة تعي�ض طفرة اقت�شادية كبرية، وقد اأت���ت ميزانية اخلري لتاأكد ال�شتمرارية يف هذه النه�شة 

التنموية وتثبت بكل قوة متانة وقوة القت�شاد ال�شعودي وعدم تاأثره بالأزمة املالية العاملية.
لذلك الهدف ال�شا�شي هو تطوير القطاع الهند�شي بتاأهيل املهند�شني واإك�شابهم املهارة والكفاءة للقيام بدورهم يف تخطيط واإدارة وتنفيذ 
م�شاري���ع التنمي���ة املختلفة يف جميع املجالت والقطاعات مع اإك�شابهم املهارة التي متكنهم مع التعامل مع ال�شركات العاملية ومع التغريات 
والتقنيات احلديثة �شمن العوملة العاملية. كذلك اإعطاوؤهم الدورات التدريبية ل�شقل خرباتهم باجلديد من التقنيات والنظريات الإدارية 

وكذلك دعمهم امل�شتمر وال�شعي لت�شهيل اداء اعمالهم يف قطاعاتهم املختلفة. 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالنا�سر بن ح�سني دليم الوادعي

املوؤهلت: بكالوريو�ض هند�شة، تخطيط ح�شري واإقليمي. 
العمل احلايل: ال�شركة ال�شعودية للكهرباء فرع املنطقة ال�شرقية.

اخلــربات:1- مهند�ض باإدارة الأرا�شي وامل�شاحة باملوؤ�ش�شة العامة للخطوط احلديدية من الفرتة 1421/8/1 
اإىل 1422/9/30ه����2- مهند����ض �شيانة باإدارة املرافق بال�شرك���ة ال�شعودية للكهرباء ف���رع ال�شرقية من الفرتة 
2002/1/1م اإىل 2004/1/3م 3- من�ش���ق م�شاري���ع باإدارة الأمالك ال�شركة ال�شعودي���ة للكهرباء فرع ال�شرقية 
من الفرتة 3 /2004/1م وحتى تاريخ 20084/1/1- مهند�ض اول لل�شالمه ومنع اخل�شائر - ال�شركة ال�شعودية 
للكهرب���اء فرع ال�شرقي���ة من تاري���خ 2008 اىل 2011.5- اخ�شائي هند�شة منع اخل�شائ���ر - ال�شركة ال�شعودية 
للكهرب���اء ف���رع ال�شرقية من تاريخ 2011م .6- رئي�ض جمموعة حماية البيئ���ة - ال�شركة ال�شعودية للكهرباء فرع 

ال�شرقية.  
املوؤمتــرات:  موؤمت���ر حتلية املياة يف الدول العربية يف الريا�ض- منتدى العالم القت�شادي اخلليجي 2011 يف 
الدم���ام - موؤمتر نح���و الطاقة امل�شتدامة 2010 يف البحرين- املوؤمتر العامل���ي للبيئة ال�شاد�ض 2011 نيوكا�شل – 

بريطانيا.

الروؤية: 
تفعيل دور الهيئة ال�شعودية للمهند�شني لالرتقاء بالكادر ال�شعودي الهند�شي ملواكبة روؤية اململكة 2030 وما تهدف اإليه.

االأهداف: 
- فتح اأفق اأكرب للمهند�ض ال�شعودي.

- الرتقاء بالكادر الهند�شي للو�شول لطموح املهند�ض ال�شعودي يف كافة القطاعات.
- حتديث الأنظمة والت�شريعات اخلا�شة بالكادر الهند�شي لالرتقاء به.

- حتديث الت�شريعات اخلا�شة بالهيئة لدعم الكادر الهند�شي.
- فتح فر�ض اأكرب للمهند�ض ال�شعودي يف كافة القطاعات ملمار�شة املهن الهند�شية.

-احلد من العوائق التي تواجه املهند�ض ال�شعودي املبتدئ يف املجال الهند�شي وفقًا خلطة عمل م�شرتكة مع اجلامعات وبالتحديد الكليات 
الهند�شية من خالل الربامج التدريبية.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة �سناعية

التخ�ش�ض

37

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عماد بن �سليمان عبداهلل الراجح

والدارية  الهند�شية  القيادية  املنا�شب  العديد من  تقلدت  واخلا�ض،  القطاع احلكومي  �شنة يف   24 خربة جتاوزت 
كرئي�ض تنفيذي، مدير عام، نائب الرئي�ض، ع�شو جمل�ض اإدارة يف قطاعني حيويني يف املجال الهند�شي وهما قطاع 
الطريان وقطاع ال�شكك احلديدية. �شاركت يف ع�شوية عدد من اللجان وجمال�ض العمال ومتثيل اململكة يف عدد من 
املوؤمترات اخلارجيه. كذلك ع�شوية ال�شعب الهند�شية )�شعبة الهند�شة ال�شناعية كع�شو و�شعبة هند�شة الطريان 
كرئي�ض لل�شعبة(. �شاركت يف العديد من امل�شاريع الهند�شية الناجحة واملهمة كاأحد من�شوبيها اأو قيادتها وكان لها 
اإنعكا�ض اإيجابي على م�شريتي العملية من خالل لعب اأدوار هامة وقيادية فيها، مما �شاعد على بروزي ب�شكل معروف 
ومميز يف القطاعني اللذان عملت فيهما. خالل م�شريتي ح�شرت العديد من الدورات والربامج التدريبية يف الداخل 
واخلارج يف املجالت الهند�شة والقيادية وح�شلت على �شهادات من جهات وجامعات مرموقة.حا�شل على املاج�شتري 
والبكالوريو�ض يف الهند�شة ال�شناعية ومعتمد كمدير م�شاريع حمرتف من بريطانيا وم�شت�شار من الهيئة ال�شعودية 
للمهند�شني. من املهند�شني الأوائل يف اململكة للدخول يف قطاع ال�شكك احلديدية، وكانت يل الفر�شة بامل�شاركة يف 
اأو التي حتت التنفيذ. اأمتتع ب�شخ�شية قيادية نافذة قادرة على  غالبية م�شاريع ال�شكك احلديدية القائمة حاليًا، 
التعامل مع خمتلف امل�شاريع وكذلك خربة يف اإدارة الأفراد واملنظومات. متمكن من اللغة الإجنليزية ب�شكل كامل 

وبطالقة.

من خالل اطالعي بقرب على اأهمية دور املهند�ض يف اإجناح وقيادة امل�شاريع تولدت لدي الفكرة يف امل�شاهمة يف تطوير وتفعيل ذلك الدور 
من خالل اإعطاء املهند�ض الو�شع ال�شحيح والالزم يف اإداره وتنفيذ امل�شاريع �شواء يف القطاع احلكومي اأو القطاع اخلا�ض. واإذا ربطنا 
تلك الروؤية بروؤية اململكة 2030 والتي تركز ب�شكل كبري على التدريب والتطوير لل�شباب ال�شعودي وكذلك نقل التقنية والقدرات اإىل اململكة 
عن طريق امل�شاريع العمالقة �شيكون اأحد اأهدايف هو زيادة املحتوى املحلي وزيادة فر�ض م�شاركة املهند�شني يف تلك املبادرات وامل�شاريع، 
وتفعيل دور املهند�ض والفني فيها ب�شكل كبري ومبا�شر، وت�شخري العقبات للم�شاركة فيها. ومن خالل ع�شويتي �شابقا يف ال�شعب الهند�شية 
ومعرفتي التامة بروية واأهداف وا�شرتاتيجات الهيئة، وجدت نف�شي موؤهل للم�شاركة يف اإجناح تلك اخلطط، ولعب دور فاعل وكبري فيها، 
واإظهار دور املهند�ض والفني ب�شكل خا�ض، وال�شباب ال�شعودي ب�شكل عام، باأنه ليقل عن غريه متى ماتوفرت له فر�ض التدريب والتطوير 
والتاأهيل واإعطاءه الفر�شة والثقة يف عمله وقدراته. اإمياين الكبري بلعب دور كبري للهيئة يف تطوير مهنة الهند�شة واإعطاء املنت�شبني لها ما 
ي�شتحقونه من دعم وم�شاندة مع وجود اخلربة الطويلة لدي لأكرث من 24 �شنة. جميعًا �شيكونون عوامل جناح يل ودعم يف اإكمال م�شرية 

جمال�ض الهيئة ال�شابقة وو�شع الأ�ش�ض مل�شتقبل مب�شر- اإن �شاء اهلل - للمهند�شني والفنيني.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة كهربائية 

التخ�ش�ض

38

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عمر بن علي حيدر ال�سيخ

- بكالوري�ض هند�شة كهربائية دبلوم عايل يف الت�شالت الال�شلكية.
- ماج�شتري اإدارة جودة خربة عملية 23�شنة يف اإدارة امل�شاريع وخدمات العمالء، حا�شل على اأكرث من 70 دورة 

تدريبية داخلية وخارجية رئي�ض فرع هيئة املهند�شني بجازان لفرتة جتاوزت 7 �شنوات.
-  رئي�ض املجل�ض البلدي باأمانة منطقة جازان يف دورته الثانية، رئي�ض النادي الجتماعي مبدينة جازان. 

- مقي���م معتمد بجائزة امللك عبدالعزيز للجودة ع�شو يف العديد من اللجان الفنية باملنطقة ع�شو جمل�ض بلدي 
حاليًا.

- ع�شو جلنة التنمية الجتماعية مر�شد متطوع ب�شندوق املئوية ع�شو باللجنة ال�شياحية بغرفة جازان.
- دخول مو�شوعة whoswho لأف�شل قيادات اإدارية على م�شتوى العامل.

-  احل�شول على العديد من اجلوائز وال�شهادات نظري امل�شاركة يف عا�شفة احلزم واإعادة الأمل وتقدمي خدمات 
الإت�شالت جلنودنا البوا�شل على احلد اجلنوبي. 

- �شهادة �شكر من رئي�ض ال�شركة لأف�شل 1000 قائد على م�شتوى ال�شركة. 
- ع�شو يف العديد من اجلمعيات اخلريية/الإجتماعية التطوعية لفرتة جتاوزت 10 �شنوات.

الروؤية: 
تاأهيل وتطوير ومتكني )املهند�ض/املهند�شة( ال�شعودي ،وفق روؤية 2030. 

االأهداف: 
1- الرقي مبخرجات التعليم الهند�شية من خالل عقد ال�شراكات وتطوير القائم منها. 

2-اإيجاد م�شارات تدريبية للمهند�ض/املهند�شة وفق متطلبات �شوق العمل. 
3-اإن�شاء وتفعيل دور املجال�ض باملناطق للقيام بالدور املناطة به.

4-متابعة اإعتماد الكادر الهند�شي مع اجلهات املخت�شة.
5-اإن�شاء من�شات للتوظيف بال�شراكة مع القطاع اخلا�ض واملكاتب ال�شت�شارية.

6- تفعيل العمل بكود البناء ال�شعودي.
7-تفعيل امل�شووؤلية الإجتماعية بالهيئة.
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39

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

فرحان بن مداهلل عزاره اجلميلي

والربامج احلديثة  الكمبيوتر  ا�شتخدام  – اإجادة  اللغة الجنليزية   اإجادة   - م  ميكانيكية  1998  بكالوريو�ض هند�شة 
–دورات مكثفة وكثرية )اأكرث من 80 دورة( بجميع امل�شتويات الإدارية والفنية واملالية وال�شالمة. – دورة مكثفة بالإدارة 
مدتها 9 اأ�شهر على م�شتوى ال�شركة ال�شعودية للكهرباء SEC . 20 �شنة يف ال�شركة ال�شعودية للكهرباء وعملت بكل الق�شام 
الفنية والإدارية واملالية وال�شالمة - اأكرث من 12 �شنة مدير حمطة توليد كهرباء – اأكرث من 5 �شنوات مدير م�شاريع يف 
SEC – ع�شو يف ال�شالمة على م�شتوى منطقة ال�شمال ال�شرقي خلم�ض حمطات توليد كهرباء – ع�شو هيئة املهند�شني 

�شعبة اإدارة امل�شاريع- ع�شو هيئة املهند�شني جمل�ض عرعر .امل�شاركة يف ع�شويات الهيئة ونقل اأهداف وروؤية الهيئة يف 
قنوات التوا�شل الجتماعي وغريها من القنوات- الإ�شراف على م�شروع اإن�شاء حمطة توليد كهرباء بكل مراحلة وم�شروع 
نقل وتركيب وحدات – تقدمي حما�شرات بالهيئة لتطوير مهنة املهند�ض – تقدمي مقرتحات هند�شية تخ�ض املهند�ض 
لالإمارة منها تقدمي اقرتاح للم�شاركة والإ�شراف على توطني الوظائف الهند�شية – زيارة ذوي الخت�شا�ض من احلكومة 
والقطاع اخلا�ض وهيئة التدري�ض ومكاتب هند�شية )اأمانات – جامعات – �شركات- مكاتب هند�شية ( لتطوير وتوطني 
مهنة املهند�ض – امل�شاركة يف الكثري من املوؤمترات الهند�شية داخل وخارج اململكة وتقدمي القرتاحات وامل�شورة – عمل 
موؤمتر هند�شي على م�شتوى اململكة والإ�شراف عليه بجميع مراحله – اإر�شاد وم�شاعدة الكثري من الزمالء املهند�شني 
الغري موظفني – مت تكليفي مع جمموعة مكونة من 10 مدراء حمطات على م�شتوى اململكة لكوريا اجلنوبية لالطالع على 

نظام �شركة الكهرباء الكورية ملدة اإ�شبوعني.

الروؤية:
 النهو�ض مبهنة املهند�ض لتتوافق مع روؤية اململكة واإن تكون الهيئة املرجع الرئي�شي للمهند�ض.

االأهداف: 
- توطني ورفع امل�شتوى العلمي للمهند�ض.

- تطوير املفاهيم احلديثة مبهنة الهند�شة. 

اخلطط: 
- تنظيم املوؤمترات والور�ض واملحا�شرات الهند�شية للو�شول لالأهداف املرجوة.

- التعاون مع اجلهات الأخرى املهتمة مبجالت الهند�شة.
- اعتماد برامج التدريب والتاهيل للح�شول على الدرجات الهند�شية العليا.

خا�شة. مبعاهد  بتطويرهم  واملوؤثرين  الفعالني  باملهند�شني  – الهتمام 

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

الهند�سة امليكانيكية

التخ�ش�ض
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

40

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

فهد بن علي العمريي ال�سهري

- بكالوريو�ض يف الهند�شة املدنية - جامعة اأم القرى، دبلوم ادارة امل�شاريع - جامعة الفي�شل.
- ع�شو جمل�ض الهيئة ال�شعودية للمهند�شني مبكة املكرمة.

- ع�شو املهند�شني املتطوعني بالهيئة ال�شعودية للمهن�شني. 
- ع�شو اجلمعية ال�شعودية للهند�شة املدنية مبكة املكرمة.

- ع�شو الأكادميية العليا للتحكيم وف�ض املنازعات كمحكم دويل بجمهورية م�شر العربية.
- ع�شو اأكادميية دلة لالعمال التطوعية.

- اأحد من�شوبي �شركة دار الهند�شة للت�شميم وال�شت�شارات الفنية. 
- حا�شل على رخ�شة اأرامكو كمهند�ض م�شرف على م�شروع جامعة امللك عبداهلل )كاو�شت(.
- �شارك يف اإعداد الكثري من الدورات واملحا�شرات وور�ض العمل الهند�شية واإدارة امل�شاريع.

- ح�شر العديد من الدورات الهند�شية والإدارية والتطوعية.

- العم���ل مبهني���ة واحرتافي���ة يف ماير�شي اهلل �شبحان���ه وتعاىل و�شمن الأنظم���ة والقوانني املعمول بها يف اململك���ة العربية ال�شعودية 
لتحقيق روؤية 2030.

- العمل على النهو�ض مبهنة املهند�ض حمليًا  ودوليًا وحتقيق اأعلى معايري اجلودة.
- التوا�شل مع املهند�شني وتفعيل دورهم واإ�شراكهم يف القرارات بجميع مدن اململكة وقراها و�شواحيها.

- العمل على رفع كفائة املهند�ض بالدورات التخ�ش�شية .
- بحث �شبل وحلول م�شاكل املهند�شني للقطاعني العام واخلا�ض.

- العمل على امل�شاركات يف املجالت الريا�شية والتعليمية والجتماعية والرتفيهية.
- العمل على زيادة مقرات الهيئة يف مدن اململكة وجتهيزها .

- ا�شتمرار توفري اأف�شل العرو�ض واخلدمات للمهند�ض مع ال�شركات املحلية والعاملية .
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة م�ساحة

التخ�ش�ض

41

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

في�سل بن دخيل اهلل ال�سريحي احلربي

املوؤهلت:
1. بكالوريو�ض هند�شة م�شاحة وماج�شتري علوم.  

2. دورات اإدارة م�شاريع احرتافية وبرامج هند�شية وخطوط اإنتاج.  
3. دورات تخطيط اإداري واإ�شراف وقيادة.  

اخلربات:
1. مدير اإدارة التخطيط والبحوث  ورئا�شة جلان تطويرية وتنظيمية بالقطاع العام.  

2. مدير اإدارة م�شاريع ب�شركات حملية .  
3. مدير اإدارة املتابعة ب�شركة �شناعات غذائية.  

4. مدير تنفيذي بقطاع خا�ض.  
االجنازات:

1. الإ�شراف العام على م�شاريع حكومية وخا�شة.  
2. اإدارة قطاعات حكومية وتطوير اأدائها وتنظيمها.  
3. اإعداد درا�شات ت�شويقية وا�شتثمار وتطوير اأعمال.  

الروؤية:
الرقي باملهند�شني واملهند�شات واإبراز دورهم يف التخطيط و�شنع القرار ورفع م�شتوى البحوث والإبداع والبتكار وت�شجيع ال�شتثمار مع اإبراز دور 

امل�شاركة الجتماعية  لتحقيق روؤية الدولة.

االأهداف:
1. اإبراز دور املهند�شني واملهند�شات يف التخطيط و�شنع القرار لتنمية قدراتهم القيادية. 

2. بناء كفاءات هند�شية ت�شاهم يف التنمية القت�شادية وت�شجيع ال�شتثمار وتطوير الأعمال. 
3. متكني ال�شركات واملوؤ�ش�شات واملكاتب الهند�شية من تنفيذ م�شاريع كربى مع ال�شركات الدولية وخلق التناف�شية املهنية.

اخلطط: 
لتحقيق الروؤية يتطلب خطط ا�شرتاتيجية على مراحل وت�شكيل جلان تخ�ش�شية: 

1. املرحلة ال�شرتاتيجية الأوىل: ايجاد مراكز بحوث وخمتربات يف ال�شركات الهند�شية.
2. املرحل���ة ال�شرتاتيجي���ة الثانية: تنمية القدرات القيادي���ة والتخطيطية للمهند�شني واملهند�شات لإبراز دوره���م يف التخطيط وامل�شاركة يف �شنع 

القرار.
3. املرحلة ال�شرتاتيجية الثالثة: تاأ�شي�ض اأكادميية ا�شت�شارية هند�شية تابعة للهيئة فنيًا واإداريًا لوزارة التجارة وال�شتثمار لدعم ال�شركات الهند�شية 

واكت�شاب اخلربة التطبيقية للمهند�ض واملهند�شة حديثي التخرج وتطوير جمال البحث العلمي والبتكار.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

في�سل بن �سالح حممد الف�سل

مهند�ض ا�شت�شاري متخ�ش�ض يف جمال العمارة والتخطيط احل�شري، اأمني موؤ�ش�شة امللك �شعود، موؤ�ش�ض 
املنتدى ال�شعودي لالأبنية اخل�شراء املراقب الدائم بالأمم املتحدة بني املنظمات الدولية غري احلكومية وغري 
ربحية ذات الو�شع ال�شت�شاري اخلا�ض، وامل�شرف على مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني منذ عام 2010م، 
والتي لها الأثر الكبري يف ت�شجيل وتوثيق اأكرث من 1200 م�شروع مب�شطح بناء يزيد عن 30 مليون مرت مربع 
وتاأهيل 400 حمرتف، وتعزيز التوجه اىل ت�شميم وتنفيذ وت�شغيل املباين عالية الكفاءة وال�شديقة لالإن�شان 
والبيئة، مما �شاهم يف حتقيق اململكة العربية ال�شعودية املركز الثالث عامليًا با�شتثمارات الأبنية اخل�شراء. 
في�شل الف�شل تلقى تعليمه العام يف مدار�ض الثغر النموذجية بجدة عام 1984م قبل ح�شوله على درجة 
1990م،  عام  املتحدة  الوليات  من  احل�شري  والتخطيط  املعمارية  الهند�شة  يف  واملاج�شتري  البكالوريو�ض 
يزاول مهنة العمارة والتخطيط بخربة عملية تزيد عن 20 عاما يف تطوير الأعمال الثقافية والجتماعية 
والقت�شادية، �شمم واأ�شرف على اإن�شاء العديد من املباين تقدر باأكرث من 15 مليار دولر تكلفة بناء وت�شييد 
حازت على تقدير اأبرزها املعهد المريكي للمعماريني ولية فلوريدا والهيئة امللكية للجبيل وينبع والحتاد 

الهند�شي اخلليجي.

الروؤية: 
هيئة هند�شية بثوابت اأخالق ا�شالمية مهنية والمثل لإثراء اأع�شائها ومتيزهم حمليًا ودوليًا وتعزيز ال�شتثمار يف جميع التخ�ش�شات الهند�شية للوفاء 

بخدمات هند�شية وفنية م�شاندة خلدمة الوطن واأمن و�شالمة و�شحة الإن�شان والبيئة. 

االأهداف: 
تعزيز م�شار الهيئة الإداري والفني والعالقات العامة وخدمات الع�شوية. 

اخلطط: 
التعاون مع اأع�شاء جمل�ض الهيئة ال�شابق واجلديد، اقرتاح هيكل تنظيمي بح�شر مهام الأمانة العامة يف احلفاظ على نظام الهيئة ال�شا�شي واجلمعية 
العمومية ومواردها املالية والب�شرية، تعيني مدير عام جلميع فروع الهيئة يرتبط مبجل�ض اإدارة الهيئة ال�شعودية بالتعني والتبعية، تاأ�شي�ض معهد املهند�شني 
با�ش���م "خ���ادم احلرم���ني" بتاأييد من وزارة التج���ارة للتدريب والتاأهي���ل امل�شتمر واملي�شر جلميع املهند�ش���ني العاملني بالقطاع الع���ام واخلا�ض، اقرتاح 
اإيج���اد مرك���ز درا�شات وبحوث ون�شر با�شم "وىل العهد" بتاأييد من وزارة التجارة بقرار لدعم الإبداع وتوثيق املوروث املهني والدرا�شات والإح�شائيات 
اخلا�ش���ة يف جمالت الهند�شة املتع���ددة، تعزيز تو�شيع دائرة نطاق التطوع وامل�شاركة وحترير جميع القيود املفرو�شة على اللجان وجمال�ض ال�شعب، من 
الولوي���ات متابع���ة م�شروع الكادر الهند�شي ال�شام���ل والت�شويق له بعقد اتفاقيات عمل مع القطاع العام واخلا����ض بربامج زمنية حمددة وواقعي، اإعادة 
درا�ش���ة الدرج���ات املهنية املعتمدة لت�شمل املعماريني واملخططني واحلد من القوانني والأنظمة الغ���ري مربرة. ت�شنيف املكاتب الهند�شية )ال�شت�شارية( 
واملوؤ�ش�شات/وال�ش���ركات الهند�شي���ة )املق���اولت( حيث ت�شمن املناف�ش���ة العادلة وتفتح املجال للجمي���ع النا�شئه الدخول يف م�شاري���ع تتنا�شب مع حجم 

موؤهالتها.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

في�سل بن حممد رجاء الفقري

الرئي����ض التنفي���ذي ل�شركة �شدارة للكيميائيات. ميتلك الدكتور خربة تزيد عن 24 عامًا يف قطاع النفط والغاز، 
و�شبق له اأن توىّل منا�شب خمتلفًة لدى �شركة اأرامكو ال�شعودية.  قبل ان�شمامه اإىل �شركة �شدارة. �شغل من�شب 
املدي���ر العام بالإنابة مل�شفاة راأ�ض تنورة. وكان ق���د تراأ�ض ادارة الت�شغيل والعمليات وادارة الهند�شة يف امل�شفاة 
قبل ذلك. كما تراأ�ض مركز الأبحاث والتطوير يف �شركة اأرامكو ال�شعودية وكان م�شوؤوًل عن اإن�شاء مراكز اأبحاث 

تابعة لل�شركة يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا. 

حائز على درجَتي املاج�شتري والدكتوراه يف علوم املواد والهند�شة من جامعة ولية بن�شلفانيا، ودرجة بكالوريو�ض 
يف الهند�ش���ة الكيميائي���ة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. وعم���ل ا�شتاذ م�شاعد )زائر( يف جامعة المري 
حمم���د ب���ن فهد بالظه���ران يف ع���ام 2017.  وللدكتور العدي���د م���ن الوراق العلمية املن�ش���ورة يف جمالت علمية 
وموؤمت���رات خمتلفة. تراأ�ض ف���رع اجلمعية المريكية ملنع الت���اأكل يف منطقة غرب اآ�شي���ا واأفريقيا وتراأ�ض موؤمتر 

ال�شرق الو�شط ملنع التاأكل يف 2008 واأ�شرف على جلان علمية يف موؤمترات خمتلفة.

ت�شه���د اململك���ة العربية ال�شعودية حتوًل �شناعيًا واقت�شاديًا كبريًا يف ظل روؤية اململك���ة 2030. وي�شاهم توجه اململكة نحو تطوير �شناعات 
جدي���دة يف قطاع ال�شناع���ات التحويلية بوجود اأحدث التقنيات وخطط الأعمال املبتكرة يف خل���ق فر�ض عمل جديدة للمواطنني، وتعزيز 
اقت�شاد اململكة من اأجل م�شتقبل مزدهر. يف هذا ال�شياق ل بد لنا من تطوير اخلربات الهند�شية يف اململكة وا�شتقطاب املزيد من ال�شباب 
املوهوب���ني حتى ل ندع جم���اًل لل�شك باأن اأعمالنا ومن�شاآتنا ال�شناعية ميكنها مواجهة حتديات الق���رن احلادي والع�شرين وباأنها م�شتعدة 
للفر�ض التي تنتظرها يف ظل وجود بيئة اقت�شادية عاملية.  ومما �شي�شاعد يف حتقيق ذلك هو الإرتقاء مب�شتوى كفاءة املهند�ض عن طريق 
امل�شارك���ة م���ع القطاع التعليمي لتطوير خمرج���ات التعليم ملواكبة حتديات �شوق العم���ل احلالية واملتجددة. وكذل���ك التن�شيق مع الهيئات 
الهند�شي���ة العاملي���ة لنقل اأف�شل املمار�شات يف جم���ال العمل الهند�شي، بالإ�شافة اإىل ال�شتعانة باخل���ربات املنا�شبة لو�شع خطة تطويرية 
طويل���ة املدى تهدف اإىل رفع وتطوي���ر الكفاءة املهنية للمهند�شني لإتاحة الفر�ض الوظيفية له���م والعمل على حت�شني امتيازات املهند�شني 

ال�شعوديني. 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

قري�سة بن مانع علي اليامي 

املوؤهلت: بكالوريو�ض  - هند�شة كهربائية – جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

اخلربة:
2010م: املدير التنفيذي ل�شركة امل�شتقبل خلدمات التطوير يف جمال تقدمي ال�شت�شارات ال�شناعية وحلول تطوير املوارد 

الب�شرية واأنظمة اجلودة ومعايري التميز امل�شتمر لتح�شني اأداء املنظمات واملرافق العامة.
1987 - 2010م : اكت�شبت خربات متعددة من خالل العمل يف �شركة اأرامكو ال�شعودية و�شركة الكهرباء ال�شعودية يف مرافق 
خمتلفة مب�شئوليات هند�شية وادارية مليئة بالتحديات واملفاجاأت. بالإ�شافة اإىل العمل يف اإدارات املعامل، اكت�شبت خربات 
قيمة يف جمال حت�شني اأداء الكادر الب�شري والإجرائي لبع�ض الإدارات من خالل العمل يف اإدارة التميز امل�شتمر يف ارامكو.

اإجنازات:
ينبع. بقيق  معامل  اأنابيب  ال�شخ وخطوط  اإن�شاء حمطات  اأثناء  وال�شيانة  الت�شغيل  ومن�شوبي  فريق مهند�شي  	•قيادة 
ال�شالمة. اأرامكو يف  ل�شركة  واإدارات قطاع ال�شتك�شاف والإنتاج  اأداء وكفاءة موظفي  	•امل�شاركة مع فريق عمل لرفع 
	•تاأ�شي�ض جمموعة تطوعية تهتم باأ�شحاب املهارات املتميزة العلمية والفنية، وتنفيذ برامج لمنهجية للبنني والبنات.

2018م.  و   2010 بال�شرقية  التجارية  الغرفة  جمل�ض  لع�شوية  مر�شحني  انتخابات  حملتي  قيادة  يف  	•النجاح 

الروؤيـــة:
ال�شتم���رار يف العم���ل لالرتقاء مب�شتوى املهنة والبيئة الهند�شية لتواكب املعايري العاملي���ة من خالل رفع م�شتوى الأداء الب�شري واملوؤ�ش�شاتي وحتفيز 

البداع والبتكار لدى املهند�شني واملن�شاآت الهند�شية.

االأهــداف:
اململكة. يف  القت�شادية  التنمية  يف  بفاعلية  ت�شاهم  مميزة  هند�شية  كفاءات  	•بناء 

امل�شتدامة. التنمية  احتياجات  يخدم  مبا  والبتكار  والإبداع  للتطوير  املحفزة  البيئة  	••اإيجاد 
العمل. �شوق  يف  التناف�شية  مقدراتهم  وتنمية  ال�شعوديني  واملهند�شني  ال�شعودية  الهند�شية  املن�شاآت  	••حتفيز 

اخلـطـط:
	•ال�شتم���رار يف مراجع���ة الق���رارات والأنظمة يف القطاعني العام واخلا�ض املتعلقة مبهنة وقطاع الهند�شة واقرتاح التعديالت املنا�شبة ب�شكل 

ي�شاهم يف حتقيق اأهداف الهيئة.
	•العم���ل م���ع اجلامع���ات ودعم جهودها لرفع م�شتوى التعليم الهند�شي يف املج���الت الأكادميية والتدريبية واملهنية بهدف حتقيق التوافق بني 

خمرجات التعليم ومتطلبات �شوق العمل.
لذلك. �شنوي  موؤ�شر  وتطوير  العمل  �شوق  ملتطلبات  الهند�شي  التعليم  خمرجات  تلبية  مدى  بقيا�ض  	•ال�شتمرار 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

لوؤي بن عبدالعزيز حمزة هر�ساين

املكرمة   مبكة  القرى  اأم  بجامعة  الهند�شة  كلية  من  وحا�شبات  كهربائية  هند�شة  املوؤهل:بكالوري�ض 
و)م�شنف مهند�ض حمرتف بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني(.

اخلربة العملية: من 2004م، وحتى الآن يف ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، واملن�شب احلايل )رئي�ض 
وحدة كبار امل�شرتكني واجلهات احلكومية باإدارة كهرباء مكة املكرمة(.

الدورات التدريبية: عدد 21 دورة تخ�ش�شية وعدة دورات اأخرى يف تطوير الذات.
اللجان واملوؤمترات: امل�شاركة يف عدة جلان داخل ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، واأخرها جلنة تدقيق 
موؤمتر   واأخرها  وموؤمترات،  عمل  ور�ض  عدة  يف  وامل�شاركة  2017م،  عام  التوزيع  مقاي�شات  ومراجعة 

SMART GRID 07th بجدة عام 2017م .

مثل:  اأخرى،  جهات  ومن  للكهرباء  ال�شعودية  ال�شركة  من  �شكر  �شهادات  عدة  ال�سكر:   �سهادات 
وزارة احلج واملركز العلمي بنادي حراء.

الروؤية والر�شالة: 
- الرتقاء مبهند�شي اململكة العربية ال�شعودية ملناف�شة اأف�شل مهند�شي العامل بجميع التخ�ش�شات.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن �سيد اأحمد احل�سني ال�سنقيطي

بكالوريو�ض يف هند�شة النفط والغاز. مهند�ض م�شت�شار يف هيئة املهند�شني ال�شعودية. �شهادة العتماد 
الهند�شي الدويل يف تخ�ش�ض هند�شة النفط والغاز من منظمة مهند�شي البرتول العاملية SPE. خربة 
20 �شنة يف خمتلف القطاعات احلكومية واخلا�شة يف عدة وظائف، منها مدير ق�شم املواد يف الأ�شطول 
وذرفورد  -�شركة  الآبار  لتقنيات  والت�شويق  املبيعات  مدير  ال�شعودية،  امللكية  البحرية  للقوات  ال�شرقي 
العاملية فرع ال�شعودية، مدير عام �شركة اي تي ا�ض خلدمات النفط والغاز، مدير تطوير امل�شاريع �شركة 
مداد القاب�شة. وحاليا مهند�ض برتول اأول باإدارة تطوير مرافق الزيت والغاز باأرامكو ال�شعودية، وكلفت 
بعدة مهام خالل عملي احلايل، منها: قائد فريق احلقول الذكية وقائد فريق تقنيات الإنتاج ال�شطحية 
الفنية  اللجنة  وع�شو  ال�شعودية  اأرامكو  لدى جمل�ض مهند�شي  الإدارة  والغاز. مندوب  للنفط  واجلوفية 
للمجل�ض. ممثل الإدارة لدى جمل�ض �شركة اأرامكو لال�شتثمار يف الطاقة  SAEV ومقيم معتمد لدى هيئة 
قيا�ض  ISO ملعدات  العاملية   املوا�شفات  اململكة يف منظمة  واأحد ممثلي  ال�شعودية  وملقايي�ض  املوا�شفات 

الزيت والغاز.

تفعيل دور املهند�شني يف حتقيق روؤية اململكة 2030. ودعم م�شاركة املهند�شات يف برامج الهيئة وتفعيل دورهن يف القطاع العام واخلا�ض. 
الرتكي���ز عل���ى زيادة ال���دورات التدريبة با�ش���راك املعاهد املتخ�ش�شة حملي���ا ودوليا لرفع كف���اءة املهند�شني والفنيني م���ع زيادة املقاعد 
املخ�ش�ش���ة للمهند�شات. العمل مع اجلهات املخت�شة ملواءمة خمرج���ات التعليم مع متطلبات �شوق العمل خلف�ض ن�شبة بطالة املهند�شني 
والفنيني وتقلي�ض فوارق اخلربة يف �شوق العمل. تفعيل دور القطاع اخلا�ض يف مبادرات امل�شوؤولية الجتماعية. تنمية املوؤ�ش�شات الهند�شية 
ال�شغ���رية واملتو�شطة واملكاتب الهند�شية. ح�شور ورعاية املوؤمت���رات الهند�شية الدولية خلدمة جميع فروع الهند�شة. رفع م�شتوى التعاون 
م���ع ال�ش���ركات الوطنية الكربى، مثل اأرامكو ال�شعودية و�شابك ومعادن والوزارات املعنية، مث���ل: وزارة املوا�شالت ووزارة ال�شوؤون البلدية. 
موا�شل���ة اجله���ود لتحقيق اأهداف املجل�ض ال�شابق، خ�شو�شا اإ�شدار لئحة الكادر الهند�شي بالتعاون مع اجلهات املخت�شة واعتماد اأ�ش�ض 
وقواع���د تنظ���م الرتاخي����ض واملمار�شة الهند�شي���ة واأخالقيات املهنة، م���ع ت�شجيع البحث والتطوي���ر والبتكار والإب���داع يف كافة املجالت 

الهند�شية.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

تخطيط ح�سري واإقليمي

التخ�ش�ض
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن �سالح حممد الهندي 

اخلــربة العمليــة: 18 �شن���ة خالل فرتة عمل���ي �شغلت العديد م���ن املنا�شب الوظيفية  - مدي���ر لوحدة الدرا�شات 
والأبح���اث مبكتب املهند�ض عبدالعزي���ز كامل- مدير لتطوير الأعمال ب�شركة متلي���ك - رئي�ض مركز تطوير الأعمال 
ب�شرك���ة التطوي���ر العم���راين، �شاركت خالل فرتة عمل���ي يف العديد م���ن امل�شاريع التنموية على م�شت���وى منطقة مكة 
املكرم���ة ، ويف نهاي���ة العام 2008م بداأت بتاأ�شي�ض عملي اخلا�ض، وكان���ت اأول انطالقتي تاأ�شي�ض �شركة مفاز العربية 

للتطوير وال�شتثمار.
املنا�سب احلالية: رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة �شركات مفاز العربية للتطوير وال�شتثمار.

اأهــم االجنــازات: مدي���ر م�شروع درا�شة تاأ�شي����ض هيئة عليا للعق���ار بتكليف من جمل�ض الغ���رف ال�شعودية- مدير 
م�ش���روع حا�ش���رة امل�شتقبل ) مدينة امللك عبداهلل للعل���وم والتقنية (- مدير م�شروع درا�شة نق���ل الور�ض ال�شناعية 
بج���دة من حي النزهة اإىل منطقة ع�شف���ان- اأول مدرب م�شارك لدى الهيئة ال�شعودي���ة للمقيمني املعتمدين- عملت 
عل���ى تدريب اأكرث م���ن 1500 متدرب يف جمالت عقارية خمتلف���ة، مثل درا�شات اجل���دوى القت�شادية للم�شروعات 
العمرانية واإدارة الأمالك وبرامج الهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين، ح�شلت على العديد من اجلوائز والتكرمي، 
و�شارك���ت بتقدمي اأوراق عمل متخ�ش�شة يف اقت�شاديات العمران يف العديد من املوؤمترات واملعار�ض، وموؤخرًا اأعمل 

على تقدمي دورة القراءة املهنية لتقارير التقييم العقاري يف 11 غرفة جتارية برعاية جمل�ض الغرف ال�شعودية.

الروؤية: 
اأن تكون الهيئة اأداة فاعلة و�شريك ممّكن ي�شاهم يف حتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030م.

االأهداف:
- موائمة املخرجات القطاعية ورفع جودتها مبا يتما�شى مع الأهداف والتوجهات التنموية.

- توطني الفر�ض الوظيفية الهند�شية.
 - تفعيل منظومة البحث والتطوير والبتكار.

- اإيجاد احللول ال�شتثمارية لتعزيز موارد الهيئة املالية.

اخلطط:
- حتديد جمالت التقاطع التي ميكن اأن ت�شارك فيها املهن الهند�شية بفعالية مع ا�شرتاتيجيات وبرامج روؤية اململكة 2030م .

- تطوير منظومة عمل الهيئة ملواكبة النه�شة التنموية التي ت�شهدها اململكة يف جميع القطاعات.
- التن�شيق مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية لتاأ�شي�ض حا�شنات اأعمال متخ�ش�شة يف املجالت الهند�شية.

- امل�شاهمة يف توجيه املخرجات التعليمية لتلبية الحتياجات الهند�شية القائمة واملتوقعة.
- تفعيل عالقة عمل الهيئة مع الهيئات احلكومية الأخرى لتقدمي اخلدمات وال�شت�شارات وال�شتفادة منها يف دعم اأع�شاءها.

- ابتكار برامج ا�شتثمارية جاذبة تعزز م�شاركة القطاع اخلا�ض.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة ميكانيكية

التخ�ش�ض

48

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن عبدالعزيز عبا�س مرداد

املوؤهلت: 
بكالوريو�ض هند�شه ميكانيكية مع مرتبة ال�شرف من جامعة ميلواكي للهند�شة يف الوليات املتحده المريكيه، العديد 
من الدورات الهند�شية والعتمادات الدولية املخت�شة يف جمال هند�شة ال�شالمة ومكافحة احلرائق، ع�شو اجلمعية 

الأمريكية ملهند�شي ال�شالمة.
اخلربات:

ع�ش���رون عام م���ن العمل الهند�شي يف �شركة اأرامكو ال�شعوديه يف جمال من���ع اخل�شائر و دعم امل�شاريع. رئي�ض وحدة 
من���ع اخل�شائر ل�شوؤون التوزيع واخل���زن ال�شرتاتيجي يف املنطقه الو�شطى، رئي�ض وحدة منع اخل�شائر ل�شوؤون التوزيع 
واخلزن ال�شرتاتيجي والأنابيب يف املنطقه الغربية، كبري مهند�شي منع احلرائق ودعم امل�شاريع يف املنطقة الغربية، 
رئي����ض جمموعة منع اخل�شائر لدعم م�شروع جممع جازان ال�شناع���ي يف مرحلة الت�شاميم والن�شاءات وال�شتعداد 

للت�شغيل.
االجنازات:حا�ش���ل عل���ى جائزة التميز من مركز ارامكو لإعداد الق���اده يف العام 2014م. حا�شل على العديد من 
ال�شه���ادات التقديري���ة من م�شاريع ارامك���و ال�شعودية حا�شل عل���ى �شهادة اعتماد من DNV لقي���ادة درا�شات حتليل 

خماطر ال�شالمة حا�شل على �شهادة معهد PII للتحقيق يف احلوادث ال�شناعية.

الروؤية: 
الرقي مبهنة هند�شة ال�شالمة ومتكني املهند�شني واملوؤ�ش�شات الهند�شية من حتقيق اأعلى معايري ال�شالمة و اجلوده يف امل�شاريع و املن�شاآت 

العامة و اخلا�شة.

االأهداف:
تاأ�شي�ض البنية التحتية لتخ�ش�ض هند�شة ال�شالمة يف اململكة بالتعاون مع املوؤو�ش�شات التعليمية، حوكمة متطلبات هند�شة ال�شالمة يف كل 
امل�شاريع واملن�شاآت العامة واخلا�شة، بناء كفاءات هند�شية مميزة ت�شاهم بفاعلية يف التنمية القت�شادية يف اململكة، وجعل اململكه نقطة 

اإلتقاء اخلربات العاملية يف املنطقة حتفيز التطوير والإبداع والبتكار خللق بيئة حمفزة للعاملني يف املجال الهند�شي.

اخلطط:
التن�شي���ق م���ع اجلامعات ودع���م جهودها يف تاأ�شي�ض تخ�ش�شات هند�ش���ة ال�شالمه و مكافحة احلرائق ل�ش���د احتياجات القطاع اخلا�ض و 
العام يف هذا املجال من خالل الكوادر الوطنية املدربة.  ت�شجيع التكامل بني ال�شركات واملوؤ�ش�شات الهند�شية لتمكينها من تنفيذ امل�شاريع 
الكربى باأعلى معايري ال�شالمة واجلودة. مراجعة القرارات والأنظمة يف القطاعني العام واخلا�ض املتعلقة مبهنة وقطاع هند�شة ال�شالمه 
وتفعيله���ا يف كل امل�شاري���ع واملن�ش���اآت العامة. اإبراز اأهمية تعظيم م�شارك���ة املن�شاآت الهند�شية ال�شعودي���ة واملهند�شني ال�شعوديني يف تنفيذ 

م�شاريع ال�شالمة واأثرها على املجتمع و الفرد.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة ميكانيكية

التخ�ش�ض
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن عبداهلل علي بن وهق

ملخ�س االإهتمام: ال�شتثمار، تطوير الأعمال، اإدارة امل�شاريع، مهند�ض م�شت�شار معتمد يف الهيئة ال�شعودية للمهند�شني 
دورة واعتماد اإدارة امل�شاريع )BIM: منذجة معلومات البناء( من منظمة ريك�ض، بريطانيا. موؤ�ش�ض وع�شو جمل�ض اإدارة 
عدد من ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، كاتب ا�شبوعي يف القت�شادية ملدة �شنتني )62 مقال( يف التنمية والتطوير، 

مدرب وحما�شر وم�شت�شار يف اإدارة امل�شاريع وتطوير الأعمال. 
التعليم: ماج�شتري نظم برجمة، جامعة هرييوت وات، اململكة املتحدة، يوليو 2008بكالوريو�ض هند�شة ميكانيكية، كلية 

الريا�ض، يونيو 1995.
اخلربات العملية:رئي�ض تنفيذي ل�شركة البيئة املتكاملة لإدارة امل�شاريع )يوليو 2014 - حتى تاريخه(ع�شو تدري�ض 
يف جامعة املجمعة )مايو 2012- يوليو 2014(موؤ�ش�ض ورئي�ض تنفيذي ل�شركة ال�شدارة الرقمية )اأغ�شط�ض 2011- مايو 
2012(موظف يف املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني يف عدة وظائف ومنا�شب، اآخرها م�شت�شار اإدارة م�شاريع )�شبتمرب 

1995 - اأغ�شط�ض 2011(
التدريب: ح�شور ع�شرات الدورات التدريبية يف جمالت الإدارة واجلودة وتقنية املعلومات واملوؤمترات داخل وخارج اململكة.
امل�ساهمات العلمية:اأكرث من 62 مقال يف القت�شادية وم�شاركات حوارية اأخرى يف جملة اليمامةاأوراق عمل وحما�شرات 

يف اإدارة امل�شاريع يف الغرفة التجارية يف الريا�ض وجدة ويف موؤمتر اإدارة امل�شاريع والإن�شاءات ويوم املقاول.

الروؤية:
و�شول الهيئة ال�شعودية للمهند�شني لقمة الريادة املوؤ�ش�شية يف هيكليتها وتدفق اأعمالها وجودة اأدائها ور�شا اأع�شائها وخدمة املجتمع.

االأهداف:
1- تعزيز التنظيم املوؤ�ش�شي للهيئة ورفع كفاءة اأعمالها.

2- رفع كفاءة العمل الهند�شي يف اململكة.
3- ت�شجيع ودعم حت�شني كفاءة املهند�ض ع�شو الهيئة من �شعودي ومقيم مبا يخدم املهنة واملجتمع.

4- زيادة توليد الوظائف الهند�شية ب�شكل يق�شي على بطالة املهند�شني ال�شعوديني.
5- دعم اعتماد وتطبيق الكادر الهند�شي مبا يخدم املهند�شني ومهنة الهند�شة.

6- تعزيز وت�شجيع ال�شتثمار الهند�شي يف اململكة بجميع جمالته.
7- ت�شجيع العمل التطوعي الهند�شي بني اأع�شاء الهيئة.

 8- تعزيز م�شاركة الهيئة يف �شناعة القرارات احلكومية ذات العالقة املبا�شرة وغري املبا�شرة بالهند�شة.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن غيث عطااهلل املطريي

- بكالوريو����ض هند�ش���ة كهربائية ورئي�ض ق�شم التخطي���ط والأن�شاء املكلف مبكتب خدم���ات امل�شرتكني بال�شركة 
ال�شعودية للكهرباء بحفرالباطن.

- موؤ�ش�ض جمل�ض فرع هيئة املهند�شني بحفرالباطن واأول رئي�ض لها من تاريخ 2013/8/22 اىل 2016/8/22. 
- ع�شو املجل�ض البلدي بحفرالباطن ورئي�ض اللجنة الفنية باملجل�ض.

- خ���ربة تزي���د ع���ن 15 �شن���ة يف تخطي���ط واإدارة ومراقبة امل�شاري���ع الكهربائي���ة يف مكتب خدم���ات امل�شرتكني 
بحفرالباطن. 

- حا�شل على العديد من الدورات يف جمالت الإدارة واإدارة امل�شاريع.
- ح�ش���ور ع���دد من املوؤمت���رات واملنتديات وور�ض العم���ل املتعلقة باالطاق���ة واإدارة امل�شاري���ع والهند�شة القيمية 

والتخطيط احل�شري.
- امل�شاركة يف تقييم كفاءة وجودة عمل املقاولني املتعاقدين مع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

الروؤية:
بناء جيل هند�شي موؤمن بقدراته على الإبتكار متحفز لالإبداع.

االأهداف:
1( خلق و�شط تناف�شي للموؤ�ش�شات الهند�شية حتكمه الأنظمة واللوائح.

2( اإيجاد م�شادر متويل للكفاءات الهند�شية ت�شاعدهم على البدء يف م�شاريع بهوية جتارية م�شتقلة.
3( اإ�شتحداث موؤ�شرات لقيا�ض عمل الهيئة.

اخلطط:
1( العمل على ت�شهيل متطلبات اإندماج املكاتب الهند�شية خللق كيانات قادرة على الإ�شافة احلقيقة للمجتمع.

2( تو�شيع دائرة العمل املجتمعي من خالل ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات التعليمية و التطوعية لتطوير خمرجات التعليم.
3( اإيجاد برنامج حوافز و مزايا للع�شوية ترتقي لطموحات املهند�شني .
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

51

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن م�سفر عايل اخلثعمي

- بكالوريو�ض هند�شة مدنية جامعة امللك عبدالعزيز. 
- ماج�شتري ودكتوراه هند�شة مدنية جامعة بت�شبريق بولية بن�شلفينا الوليات املتحدة المريكية، 
الطرح،  عمليات  الت�شميم،  من  امل�شاريع  مراحل  جميع  مار�شت  الع�شكرية،  ال�شغال  يف  عملت 
التنفيذ، تقاعدت مبكرًا واأ�ش�شت مكتبي الهند�شي اخلا�ض و�شركة مقاولت - واحلمدهلل - �شاركنا 
من خاللهما يف بناء م�شاريع الوطن، تعرفت من خالل العمل يف القطاع اخلا�ض على املعوقات 
ومقاويل  واملوردين  واملقاولني  الهند�شية  املكاتب  نظر  وجهة  من  الهند�شي  العمل  تواجه  التي 
الباطن، كاتب يف ال�شاأن الهند�شي واإدارة امل�شاريع، لدي الكثري من املقرتحات التي مت ن�شرها عرب 
و�شائل الإعالم لتطوير العمل الهند�شي واإعطاء اأبناء الوطن الفر�شة من خالل التدريب على راأ�ض 
العمل ومتكينهم من بناء جتاربهم وفق اآليات منظمة من اجلهات ذات العالقة، عملت باللجنة 

ال�شت�شارية للهيئة ال�شعودية للمهند�شني ويف جمل�ض �شعبة اإدارة امل�شاريع. 

1. العمل على متكني هيئة املهند�شني من ت�شدر اجلهات ذات العالقة بالعمل الهند�شي وامل�شاهمة يف جميع القرارات التي تخ�ض ال�شان 
الهند�شي و�شركاء العمل به.

2. امل�شاهمة يف تنظيم العمل الهند�شي ب�شكل يتفق مع توجهات اململكة نحو روؤية 2030.
3. امل�شاهمة يف تطوير اآليات متكني املهند�شني ال�شعوديني من العمل يف امل�شاريع الهند�شية.

4. حتقيق التكامل التقني بني الهيئة ال�شعودية للمهند�شني وبقية �شركاء العمل الهند�شي.
5. اإعطاء املهند�شات الفر�شة يف حتقيق الذات مبا يتفق مع حمددات ال�شرع احلنيف والتعليمات احلكومية املنظمة لعملهن.

6. العمل على حتقيق توازن الفر�ض يف احل�شول على الأعمال ال�شت�شارية وفق كفاءة املكاتب وال�شركات الهند�شية.
7. خل���ق اأجواء تناف�شي���ة يف خمرجات العمل الهند�شي، باإطالق جائزة �شنوية بعد موافقة اجله���ات ذات العالقة لأف�شل مكتب هند�شي، 

اأف�شل م�شروع.
8. �ش���م الزمالء )الفنيني( امل�شاعدين لكتمال العم���ل الهند�شي اإىل ع�شوية الهيئة ال�شعودية للمهند�شني ومتكينهم من تنظيم اأعمالهم 

من خالل الهيئة واإيجاد قنوات لتنظيم اأعمالهم وتطويرها.
9. العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع جودة امل�شاريع احلكومية والأهلية، وامل�شاهمة يف اإقفال �شما�شرة العمل الهند�شي من مكاتب 

هند�شية اأو موؤ�ش�شات و�شركات مقاولت.
10. العمل على تخفيف املناف�شة واإيجاد فر�ض عمل للكفاءات ال�شعودية من مهند�شني وفنيني يف القطاعني العام واخلا�ض. 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

م�سعل بن اأحمد متعب خليفة

عمل���ت يف �شرك���ة توكيالت اجلزي���رة لل�شيارات م�شغ���ل حا�شب اآىل بعد اإمت���ام �شهادتي الثانوي���ة وخالل مرحلة 
اإمت���ام ال�شه���ادة اجلامعية املتو�شطة يف تقني���ة احلا�شب الآيل. اإلتحق���ت بالكلية التقنية بالريا����ض لنيل �شهادة 
البكالوريو����ض يف هند�ش���ة احلا�ش���ب الآىل، ويف ذلك الوقت التحق���ت للعمل يف املوؤ�ش�شة العام���ة للتدريب التقني 
واملهني، وبعد اإمتام �شهادة البكالوريو�ض التحقت بجامعة كونكورديا مونرتيال كندا لإمتام �شهادة املاج�شتري يف 
هند�شة اأمن املعلومات، وكنت مازلت على راأ�ض العمل. وبعد عودتي من كندا اأ�شرفت على تطوير مركز العمليات 
الأمنية الإلكرتونية باملوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني، وقد اعتمدت على برامج امل�شادر املفتوحة للتقليل 
م���ن امليزانيات امل�شروفة بعد اإدراكي لنقاط الق���وة وال�شعف لدي.  توجهت لتطوير نقاط ال�شعف الإدارية لدي 
وذل���ك بتغيري عملي للجه���ات اخلا�شة، فالتحقت ب�شركة كلي���ات التميز وهناك اكت�شبت معرف���ة عملية بالإدارة 
والتنظي���م فيم���ا يخ�ض العقود، وبعد اأخذ اخلربة الكافية قررت الع���ودة ملجال اأمن املعلومات وذلك بالعمل لدي 
اإح���دى اأقوى البنى التحتي���ة يف جمال احلا�شب الآيل باململكة العربية ال�شعودي���ة، وذلك بت�شغيل مركز العمليات 
الأمنية الإلكرتونية يف مركز املعلومات الوطني عن طريق �شركة حتكم التقنية، وللنجاح يف ذلك كم�شرية مهنية 

قمت بتاأ�شي�ض جمتمع اأمن معلومات متخ�ش�ض يف حتليل احلوادث الأمنية الإلكرتونية حتت م�شمي �شقر.

الروؤية:
اأن تك���ون هيئ���ة املهند�ش���ني ال�شعودية مالذًا وح�شنًا ح�شينًا ل���كل مهند�ض اأمن معلومات طموح حمب للتخ�ش����ض يرقى لأن يكون ع�شوًا 

فاعاًل يف جمتمع هند�شي فعال عامة، ويف هند�شة اأمن املعلومات خا�شة.

الهدف:
 اأطم���ح اأن ارتق���ي بهند�ش���ة اأمن املعلوم���ات يف اململكة العربية ال�شعودية لأجع���ل منها - بعد توفيق اهلل - املانع �ش���د كل من يحاول العبث 
مبعلوماته���ا اأو الت�شكيك يف خمرجات مهند�شيها التقني���ني واإمكانياتهم وذلك بن�شر املعرفة وتطبيق ال�شيا�شات الأمنية والطالع على كل 
ماه���و جدي���د يف عامل التقنية مع التاأكيد على بناء جمتمع اأمني واعي يبداء بال�شغار و�شوًل لأعلى مراتب املجتمع بجميع فئاته وتدرجاته 

املعرفية.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

م�سعل بن عدنان حممود اأحمد

املوؤهلت الدرا�سية:
- درج���ة الدكت���وراه يف الهند�ش���ة الكهربائي���ة من جامع���ة الأزهر ع���ام 2012م. طالب مبتعث �شم���ن برنامج خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود.
- درج���ة املاج�شت���ري يف الهند�ش���ة الكهربائية من جامعة القاه���رة عام 2009م. طالب مبتع���ث �شمن برنامج خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود.
- �شهادة البكالوري�ض يف هند�شة امليكاترتونيك من جامعة اكتوبر عام 2004م.

اخلربات العملية:
اإطفاء باملجموعة مل�شاريع  	•مهند�ض �شالمة مبجموعة بن لدن ال�شعودية بتاريخ 2011/11/18م، ومن ثم مدير 
تو�شع���ة احلرم املكي وامل���دين ال�شريفني والعنا�شر املرتبطه بها 	•العمل مع اإم���ارة منطقة مكة املكرمة ملدة 3 اأ�شهر 
	•العمل يف ال�شلك الدبلوما�شي ب�شفارة اململكة العربية ال�شعودية بالقاهرة كرئي�ض للطلبة ملدة 4 �شنوات 	•ع�شو 
بجمعي���ة املهند�شني ال�شعودي���ة )بدرجة حمرتف( ونقابة املهند�شني امل�شرية 	•تدريب ميداين يف ال�شركة ال�شعودية 
للكهرب���اء 	•ع�ش���و �شعبة الفح�ض والتفتي�ض بهيئة املهند�شني ال�شعودية 	•نائ���ب رئي�ض �شعبة الرتاث العمراين بهيئة 

املهند�شني ال�شعودية 	•مدرب �شقالت معدنية معتمد من املعهد المريكي لل�شقالت.

اأ- الرفع من كفاءة املهند�ض ال�شعودي:
1- دعم املهند�شني حديثي التخرج.

2- تطوير املهند�شني )على را�ض العمل(.
3- توفري برامج تدربية على اأر�ض الواقع لطالب كلية الهند�شة باجلامعات ال�شعودية مل�شاندتهم بالنخراط ب�شوق العمل.

ب- دعم ال�شعبة الهند�شية لتحقيق اأهدافها على اأر�ض الواقع.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

معتوق بن ح�سن اأحمد جنه

- بكالوريو�ض الهند�شة الكيميائية من جامعة امللك �شعود. 

اأبــرز اخلــربات: الع�شو املنتدب للت�شغيل وال�شيانة ال�شركة الوطنية لل�شناع���ات البرتوكيماوية - ناتبت - نائب اأعلى 
الرئي����ض للم�شاريع ب�شرك���ة �شفراء -  م�شت�شار يف جمموعة �شركات زينل - نائب اأعل���ى الرئي�ض لل�شئوون املالية والإدارة 
– ال�شركة ال�شعودية للتكرير والت�شويق - �شمارك - الع�شو املنتدب التنفيذي مل�شفاة جدة - الرئي�ض التنفيذي ب�شركة 
برتوم���ني �شي���ل - نائب الرئي�ض التنفيذي ب�شرك���ة برتومني �شل )�شا�شرف( - ممثل املوؤ�ش�ش���ة العامة للبرتول واملعادن - 

برتومني يف هولندا.
ع�سويــات يف جمال�ــس االإدارة: رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركتني من �شركات ناتبت - ع�شو جمل�ض اإدارة �شركة برتومني 
�شل - ع�شو جمل�ض اإدارة يف �شركة هيفي بالبحرين - ع�شو جمل�ض اإدارة ب�شركة م�شفاة جدة - ع�شو اللجنة التنفيذية 

وجلنة املكافاآت ب�شركة ناتبت - ع�شو جمل�ض اإدارة ب�شركة اللجني.
القدرات و امل�سئوليات:  تاأ�شي�ض �شركات و نظام جمال�ض الإدارة - اإعادة هيكلة لل�شركات و املوؤ�ش�شات- اإعادة هيكلة 
نظ���ام ال�شعودة لل�ش���ركات وحتقيق معدلت �شعودة عالية يف ف���رتة وجيزة - بناء �شراكات ا�شرتاتيجي���ة - اإدارة م�شاريع 
�شخمة و عاملية - بناء اخلطط ال�شرتاتيجية واإدارة املوارد - حتقيق نظام التميز الإداري- اإن�شاء نظام اإداري لل�شركات 

- تنمية املوارد لل�شركات - اإدارة العقود واملناق�شات - تنمية وتطوير ال�شركات.

الروؤية: النهو�ض وتنمية وتطوير املهند�ض ومهنة الهند�شة مبا يتنا�شب مع روؤية اململكة لعام 2030.

االهداف:
- ال�شتثمار والتنمية يف املهند�ض حديثي التخرج.

- تطوير املكاتب وال�شركات الهند�شية مل�شاف املكاتب العاملية.
- تطوير املهند�شني اأ�شحاب اخلربات املتو�شطة لقيادة امل�شاريع يف اململكة.

- الرقي باملهنة و تطوير اأنظمتها.

اخلطة:
- برامج تدريبية منتهية بالتوظيف مع القطاع اخلا�ض حلديثي التخرج - تطوير برامج التدريب ال�شيفي مع اجلامعات والقطاعت املختلفة للرقي 
بامل�شت���وى املهن���ي خلريجي الهند�شة -برامج بال�شراكة مع اجلهات احلكومية واخلا�شة لتطوي���ر املهند�شني اأ�شحاب اخلربات املتو�شطة وتدريبهم 
ل���دى اأكرب ال�ش���ركات العاملية اخلارجية -اإن�شاء م�ش���ار تدريبي منوذجي لكل تخ�ش����ض هند�شي- �شراكات ا�شرتاتيجية م���ع رجال الأعمال لدعم 
املكاتب املتو�شطة واحلديثة  - دعم املكاتب بالربامج الهند�شية والكفاءات - اإلزام جميع املهند�شني الوافدين باجتياز اختبار FE- تطوير قاعدة 
بيان���ات فني���ة وهند�شية وطنية يتم العتماد عليها - و�شع خارطة طريق لتكوين كيانات هند�شية وطنية يف املجالت ال�شناعية وغريها لتتوافق مع 
الروؤية الوطنية 2030 وما بعدها - العمل على تطوير خمرجات التعليم الهند�شي مع اأ�شحاب الخت�شا�ض- تطبيق نظام مزاولة املهنة و ت�شنيف 

املكاتب الهند�شية - اإيجاد احللول مع جهات الخت�شا�ض للم�شاهمة يف توظيف املهند�ض ال�شعودي.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

من�سور بن حممد زين م�سطفى ال�سنقيطي

املوؤهل العلمي: 
- درجة البكالوريو�ض يف الهند�شة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 1998م.

- اخلربات العملية : 
 1999 اأبريل  الأعمال،  وتطوير  امل�شاريع  اإدارة  الت�شنيع  الهند�شة  املتقدمة يف جمالت  الإلكرتونيات  	•�شركة 
وحت���ى تاريخه 	•الق���وات اجلوية امللكية ال�شعودية يف جم���الت هند�شة اإلكرتونيات الطائ���رات وعلوم الطريان، 

من يناير 1985 حتى �شبتمرب 1998. 

االإجنازات:
والتكلفة. واجلدول  اجلودة  حيث  من  عالية  مبعاير  بفعالية  هامة  م�شاريع  وتنفيذ   	•اإدارة 

الإمداد. دائرة  اأداء  وحت�شني  الإنتاج  كفاءة  رفع  يف  �شاهمت  التي  احللول  من  العديد  	•تقدمي 
التقادم. م�شكلة  عن  النا�شئة  الأنظمة  لأعطال  احللول  لإيجاد  الفنية  العمل  ور�ض  من  العديد  يف  	•امل�شاهمة 

العاملية.  ال�شركات  اأحدى  مع  ا�شرتاتيجي  برنامج  �شفقة  عقد  على  	•العمل 

الروؤيـــــــــــة:
تطوي���ر واإث���راء بيئة قطاع الهند�شة ورفع م�شتوى املوؤ�ش�شات الهند�شية والعاملني بها، مبا يف ذلك برامج عمل الهيئة ال�شعودية للمهند�شني، متا�شيًا 

مع برامج اململكة العربية ال�شعودية للتحول الوطني ولتواكب وتناف�ض نظائرها العاملية. 

االأهــــــداف:
.2030 وروؤية  الوطني  التحول  تطلعات  لتلبي  الهند�شية  الكوادر  وحرفية  كفاءة  من  	•الرفع 

املقدمة. باخلدمات  والرقي  والبتكار  التطوير  على  ت�شجع  وحمفزة  اإبداعية  بيئة  	•خلق 
ومو�شوعية.  فعالة  قيا�ض  معايري  وو�شع  امل�شتمر  للمهند�شني  ال�شعودية  الهيئة  اأداء  وتقييم  	•مراجعة 

اخلــــــــطـط :
مراجع���ة مكت�شبات الهيئ���ة ال�شعودية للمهند�شني احلالية والإنطالق منها لر�شم اأهداف جديدة تتما�شى مع حتديات التحول الوطني وروؤية اململكة 

2030 يف كل ما يخ�ض اجلوانب التالية:
	•قدرات املهند�شني والفني���ني.	•اأدبيات وقواعد واأحكام الرتاخي����ض الهند�شية	•البحث والتطوير	• 	•التعلي���م الأكادمي���ي والتدري���ب املهني 
اخلدم���ات الهند�شي���ة	•اأنظمة القطاعني العام واخلا�ض يف م���ا يخ�ض قطاع الهند�شة	•ال�شراكة مع القطاعني الع���ام واخلا�ض	•تنمية املوؤ�ش�شات 

ال�شغرية واملتو�شطة	•التوعية املجتمعية بدور قطاع الهند�شة



111

القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة ميكانيكية

التخ�ش�ض

56

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

نادر بن جلوي حميدان ال�سمري 

�شعود.  امللك  جامعة  من  ميكانيكية  هند�شة  	•بكالوريو�ض 
للكهرباء.  ال�شعودية  ال�شركة  يف  امل�شاريع  اأداء  وحت�شني  جودة  	•مهند�ض 

للمهند�شني. ال�شعودية  الهيئة  من  معتمد  هند�شي  	•حمكم 
للمهند�شني. ال�شعودية  الهيئة  يف  الطاقة  كفاءة  هند�شة  �شعبة  رئي�ض  	•نائب 

املتجددة. الطاقة  هند�شة  �شعبة  	•ع�شو 
وخارجها. ال�شعودية  يف  التحكيم  مراكز  من  عدد  	•ع�شو 

للمهند�شني  المريكية  وجمعية  وال�شيانة  للت�شغيل  العربي  كاملعهد  اجلمعيات  من  عدد  ع�شو  •	
امليكانيكيني ASME وجمعية اإن�شان وغريها، بالإ�شافة لع�شوية عدد من اللجان الفنية.

- ح�شور العديد من الدورات واملوؤمترات الفنية وامللتقيات العلمية وموؤمترات التحكيم.
- مقالت من�شورة يف عدد من ال�شحف املحلية.

الروؤيــة: العم���ل عل���ى متيز الهيئة حملي���ًا وعامليًا والرتقاء مبهن���ة الهند�شة لأعلى درجات الريادة من خ���الل امل�شاهمة الفعالة يف بن���اء النه�شة العمرانية 
وال�شناعية والتجارية بتوجه وطني وتطابق مع املوا�شفات واملقايي�ض العاملية. 

االأهداف:
1- العمل على زيادة دور الهيئة يف الأنظمة والقرارات التي تنظم املهنة.

2- م�شاركة الهيئة يف الإ�شراف على امل�شاريع احلكومية.
3- احت�شان املهند�شني واملهند�شات منذ التكوين باجلامعات ورفع كفاءة املتخرجني حديثًا.

4- م�شاعدة الأع�شاء يف توفري فر�ض عمل من خالل نظام للتدريب والتاأهيل.

5- العمل على تاأ�شي�ض النادي الهند�شي وت�شجيع الأعمال التطوعية لالأع�شاء.
6- تاأ�شي�ض �شندوق اجتماعي تعاوين لدعم الأع�شاء واأ�شرهم.

7- تقدمي ال�شت�شارات القانونية واحلقوقية لالأع�شاء.
8- حت�شني ال�شتخدام الأمثل ملوارد الهيئة.

اخلطط:
1- اإن�شاء مركز متكامل للمعلومات يحوي اأحدث املراجع والن�شرات الدورية والأنظمة والإح�شاءات املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة.

2- دعم البحوث والدرا�شات الهند�شية وت�شجيع البتكار واملبادرات.
3- مركز للتدريب والتوظيف تابع للهيئة ليكون حلقة و�شل بني الأع�شاء و�شوق العمل.

4- التو�شع يف دور هيئة املهند�شني جتاه امل�شوؤولية الجتماعية وامل�شاهمة يف دعم الأع�شاء وحت�شني م�شتوى معي�شتهم.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

نا�سر بن حماد عامر اجلعيدي

درج���ة الدكت���وراه يف التخطي���ط ال�شناعي وجغرافي���ة ال�شناعة جامعة امللك �شع���ود، واأعد ر�شالة ع���ن )التوزيع املكاين 
لال�شتثمار الأجنبي يف ال�شناعات التحويلية يف اململكة العربية ال�شعودية(.1413ه� ماج�شتري يف العلوم الع�شكرية.1988م 
ماج�شت���ري علوم اإدارة اأعمال معهد فلوريدا التقني الوليات املتحدة الأمريكية. 1986م دبلوم يف بحوث العمليات وحتليل 

النظم.1981م بكالوريو�ض علوم هند�شة �شناعية كلية الهند�شة جامعة اأريزونا الوليات املتحدة. الأمريكية 1981م.
اخلــربات العملية واالأعمــال االإدارية: رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة جدير للتدري���ب والتعليم والتوظيف واخلدمات 
ال�شت�شاري���ة يف الف���رتة من ع���ام 1438ه� حتى الأن - رئي�ض جمل����ض الهيئةال�شعودية للمهند�شني ف���رع اخلرج يف الفرتة 
م���ن ع���ام 1437ه� حتى الآن - ع�ش���و جلنة التدريب الوطنية بجل����ض الغرف ال�شعودية يف الفرتة م���ن عام 1437ه� حتى 
الأن - م�شت�ش���ار معايل مدي���ر جامعة الأمري �شطام بن عبدالعزيز 1437ه� - امل�شرف على معهد الأمري عبد الرحمن بن 
نا�ش���ر للبحوث واخلدم���ات ال�شت�شارية بجامعة �شلمان بن عبد العزيز يف الفرتة من 1432ه� اإىل عام 1436ه�-امل�شرف 
عل���ى برنام���ج ريادة الأعمال بجامع���ة �شلمان بن عبد العزيزيف الفرتة من عام 1432ه���� اإىل عام 1436ه� - رئي�ض فريق 
ال�ش���راكات ال�شرتاتيجي���ة للجامعة يف اخلطة ال�شرتاتيجية يف الفرتة 1432ه� - 1436ه� - ع�شو اللجنة العليا للكرا�شي 

العلمية بجامعة �شلمان بن عبدالعزيز يف الفرتة 1432ه� - 1436ه�.

الروؤية: 
الو�شول باملهند�ض واملهند�شة اإىل م�شتوى عاملي عايل يناف�ض املهند�ض يف الدول املتقدمة من خالل دعم قدراته واحرتافه.

 االأهداف: 
- املهند����ض واملهند�ش���ة واملهند�ض التقني هم حمور الهتمام الرئي�شي - الهتمام بالربامج واملبادرات التي متكن املهند�ض والتقني من الحرتاف 
املهن���ي الع���ايل - اأوىل الهتمام���ات هو الهتمام الكادر الهند�شي وال���ذي �شوف ي�شمل املهند�ض والتقني - دعم برام���ج تدريبية متخ�ش�شة حتقق 
للمهند����ض واملهند�ش���ة واملهند�ض التقني احل�شول على اأحدث املعارف واملهارات - الهتمام بربامج اللغة الإجنليزية - تبني برامج تاأهيل حلديثي 
التخ���رج - تبن���ي مب���ادرات تدعم املهند�ض واملهند�شة واملهند�ض التقن���ي وحتقق له التوظيف يف القطاعات الع�شكري���ة والت�شنيع الع�شكري - تبني 
مب���ادرات توظي���ف مع الوزارات وخا�شه وزارة التخطيط وهيئة توليد الوظائ���ف وحماربة البطالة ووزارة العمل والتنمية الجتماعية - دعم برامج 
ريادة العمال للمهند�ض واملهند�شة واملهند�ض التقني - التو�شع يف زيادة القبول يف الكليات الهند�شية والتقنية - الهتمام مبنافع املهند�ض والهند�شة 
واملهند�ض التقني وخا�شة التاأمني الطبي لي�شمل املهند�ض واملهند�شة واملهند�ض التقني ومن يعول ووالديه - اإبراز دور املهند�ض واملهند�شة واملهند�ض 
التقن���ي يف التنمي���ة امل�شتدامة - عقد اتفاقات مع ال�ش���ركات يف الهيئات يف القطاعني العام واخلا�ض لتوظي���ف املهند�شني ال�شعوديني وزيادة ن�شب 
التوط���ني الهند�ش���ي والتقني فيها واإعطائ���ه الأولوية يف التوظيف - عقد اتفاقات م���ع اجلامعات وت�شجيع برامج التواأمة م���ع الكليات الهند�شية يف 

اجلماعات العاملية املرموقة لي�شتفيد املهند�ض من الربامج الهند�شية العاملية
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

نبيلة بنت حممد مكي التون�سي

بكالوريو����ض هند�شة كهربائية من جامعة بورتالند وماج�شتري هند�شة احلا�شب من جامعة اوريقون والربنامج التنفيذي 
لإدارة الأعمال من جامعة �شتانفورد - كبري مهند�شي اأرامكو ال�شعودية و رئي�ض جمال�ض املهند�شني واإدارة املعرفة واإبتكار 
- توج���ه قرابة 1000 مهند�ض يف اخلدم���ات الهند�شية  - قادت مبادرة لتح�شني 1200موا�شفة هند�شية اإلزامية لتحقيق 
الأمثلي���ة وتطبي���ق التقني���ات الفعالة ومُتّثل ال�شرك���ة يف مبادرة عاملية مماثل���ة برعاية موؤمتر الإقت�ش���اد العاملي - اأدارت 
م�شاري���ع املنطقة ال�شمالية باأرامكو التي �شملت اإنتاج الوق���ود النظيف براأ�ض تنورة وتطوير حقول عمالقة ك�شيبة ووا�شط 
وح�شب���ة وعربي���ة ومنيفة خام�ض اأكرب حقل نفط���ي يف العامل بتكلفة 17 ملياردولر - طورت ونف���ذت اإ�شرتاتيجية توطني 
�شناع���ة املن�ش���ات البحرية واإ�شتقطاب التقني���ات للمملكة - قادت اأعم���ال الت�شاميم الهند�شية مل�ش���روع اإن�شاء �شدارة 
للبرتوكيماويات كاأ�شخم م�شروع م�شرتك مع داوكيميكال )26 معمل( بتكلفة 20 ملياردولر - تراأ�شت الهند�شة يف �شركة 
اأرامك���و للخدم���ات باأمريكا لإدارة ن�شاطات الهند�شة واجلودة والبيئة يف اأوروبا والأمريكتني -قادت مكتب اإدارة امل�شاريع 
ل�شب���ط تكلف���ة وجدولة امل�شاريع - تراأ�شت اأق�شام باإدارتي تخطيط املن�ش���اآت والعمليات واأنظمة التحكم - ر�ّشحتها جملة 
PMI كاإحدى 25 اإمراة موؤثرة باإدارة امل�شاريع واإ�شتعر�شت جملة فورب�ض �شريتها ال�شخ�شية عامي 2008و2017 كقيادية 
يف الهند�شة  - اأ�ّش�شت وترتاأ�ض فرع PMI ال�شعودي حيث تعترب من اأوائل مهند�شي امل�شاريع ال�شعوديني باأرامكو *�شاركت 
بالعدي���د من الأوراق التقنية يف موؤمترات حملية ودولية وحازت على جائزة "اأكادميية املهند�ض املميز" بجامعة اوريقون 

لعام2010.

الروؤية: 
تطوي���ر منظوم���ة هند�شية متكاملة وا�شرتاتيجية �شاملة للنهو�ض باملهنة من خالل تاأهيل الأف���راد واملوؤ�ش�شات الهند�شية للم�شاهمة يف حتقيق روؤية 

اململكة العربية ال�شعودية 2030 باأعلى معايري اجلودة وال�شالمة وفعالية التكلفة. 

االأهداف: 
1. تفعيل وتطوير الكادر الهند�شي مبا يتنا�شب مع تطلعات املنت�شبني لهذه املهنة.

2. تبني التقنيات احلديثة ذات الفعالية النوعية واملردود القت�شادي املجزي للتغلب على التحديات الفنية املتكررة.
3. اإن�ش���اء قن���وات فاعلة للتب���ادل املعريف والتعاون املحلي والدويل من خالل اجلهات الهند�شية املناظرة ملا يع���ود بالفائدة على الأفراد واملوؤ�ش�شات 

الوطنية.
4. اإق���رار خط���ة عمل لتطوير وحت�شني املوا�شفات الهند�شية لكافة التخ�ش�شات واإعتمادها كمرجعي���ة اإلزامية بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة 

لتقليل تكاليف امل�شاريع والأعمال والرتقاء مب�شتويات الكفاءة مع تعزيز اجلودة وال�شالمة.
5. تدريب وتاأهيل املهند�شني للو�شول اإىل المتياز املهني مع اأخذ الكفاءات العملية بالإعتبار خالل عملية الت�شنيف الهند�شي.

6. ت�شجيع البداع والبتكار الهند�شي وا�شتحداث طرق لتطبيقها من خالل برامج حتفيزية.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

هيثم بن �سليمان عقيل احلمدان

الوليات  الهند�شية،  ملواكي  جامعة  ال�شرف(  )مرتبة  اآيل  وحتكم  ات�شالت   – كهربائية  هند�شة  بكالوريو�ض  •	
الوليات  الهند�شية،  ملواكي  جامعة   - ماج�شتري  ر�شالة   – هند�شية  اإدارة  ماج�شتري  •	  2003  – الأمريكية  املتحدة 
املتحدة الأمريكية – 2005 	•الرئي�ض التنفيذي – �شركة املختربات ال�شعودية املحدودة. 2016/8/1 – حتى تاريخه 	•
الرئي�ض التنفيذي – م�شنع القوالب املعدنية والقطع التبديلية – فاب تك. 2016/5/1 – حتى تاريخه 	•مدير املركز 
الوطني للتطوير ال�شناعي - مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 2015 	•مدير قطاع الت�شنيع املتقدم – برنامج 
بادر حلا�شنات التقنية – مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 2013 - 2016 	•املدير العام واملوؤ�ش�ض – موؤ�ش�شة 
– قطاع الأعمال.  	•املدير التنفيذي للمنتجات واخلدمات املتنقلة  املكعب الذكي للتجارة واملقاولت. 2009 - 2015 
موبايلي.من 1 يوليو 2009 – 2013. 	•نائب مدير الأبحاث والدرا�شات الت�شويقية. موبايلي. من 4 مار�ض 2006 – 1 
اأبريل 2009. 	•متدرب �شيفي – تكنولوجيا املعلومات. ال�شركة ال�شعودية للحا�شبات )اآي بي اأم(.�شيف 1996	•دورات 
تدريبية يف الأبحاث والدرا�شات الإح�شائية. معهد ما�شات�شو�شت�ض التقني)MIT( . الوليات املتحدة. 	•دورة اإدارة اأعمال 
قطاع الإت�شالت. الريا�ض. 	•اإدارة املنتجات يف قطاع الأعمال.اأم �شي اي بلجيكا. 	•الإدارة ب�شغف. تي تي اأم الريا�ض. 
	•اأ�ش�ض الأبحاث الت�شويقية. منظمة الت�شويق الأمريكية. الوليات املتحدة. 	•اإدارة امل�شاريع. جامعة ملواكي الهند�شية، 
الوليات املتحدة.	•جمعية مهند�شني الكهرباء والإلكرتونيات )IEEE(.	•جمعية الإدارة الهند�شية.	•الهيئة ال�شعودية 

للمهند�شني.

الروؤية:
الرتق���اء باملهن���ة الهند�شية وتخ�ش�شاتها اإىل م�شتوى ي�شاهي م�شاف الدول املتقدمة هند�شيًا وتقنيًا، واأن تك���ون مثاًل عمليًا يحتذى به لكل من اأراد التميز 

والتقدم النموذجي ال�شريع.

االأهداف:
1. رفع م�شتوى املهنية واجلودة يف الأعمال الهند�شية وكل من ميثلها.

2. تفعيل دور الرقابة وحماية احلق العام واخلا�ض يف كل ما مت�شه املهنة.
3. توظيف اأحدث و�شائل التقنية واأنظمة النمذجة واملحاكاة و و�شائل الختبار يف جميع مراحل تطوير املنتج الهند�شي.

4. رفع م�شتوى الوعي العام باملهنة ودورها الأ�شا�شي يف البناء والرقي باملجتمعات واقت�شادياتها.

اخلطط:
1. ال�شعي اإىل بناء حتالفات وخطط تعاونية ا�شرتاتيجية عاملية مع كربى الدول يف املجالت املهنية الهند�شية.

2. فتح جمال التدريب والتطوير للخريجني اجلدد لرفع كفاءاتهم  وتذليل عقبات دخولهم اإىل ال�شوق.
3. حتديد احلد الأدنى لأجور اخلدمات الهند�شية للمكاتب  لرفع م�شتوى اخلدمات املقدمة من قبل املكاتب الهند�شية يف جمايل الت�شميم والإ�شراف.

4. العمل على رفع م�شتوى الوعي باأهمية دور املكاتب ال�شت�شارية الهند�شية يف القطاع اخلا�ض وما تعود عليه من منافع للمالك يف �شمان اجلودة وامل�شداقية 
واحلد من الغ�ض التجاري.

5. حتدي���د اخلدم���ات املقدمة من املكاتب الهند�شية مبا يتعلق باأعم���ال الدرا�شات والت�شاميم الهند�شية، بالإ�شافة اإىل الأعم���ال امليدانية وجدولة وتف�شيل 
متطلبات كل خدمة لت�شكل مرجع رئي�شي ومنهجي يف التعامل.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

وليد بن حممد عبداهلل ال خمي�سه

- هند�شة كهربائية )تخ�ش�ض ات�شالت(، جامعة امللك �شعود، يونيو 1993م. 
- ماج�شتري )اإدارة اأعمال(، جامعة امللك �شعود، فرباير 2015.

اخلربات العملية: 
- ال�شرك���ة ال�شعودي���ة لل�شيانة والت�شغيل )�شوم���اك( - برنامج �شالح ال�شيانة م���ع القوات الربية، منذ 
�شبتمرب 1993م. - �شركة الت�شالت ال�شعودية منذ دي�شمرب 1998، ول زلت على راأ�ض العمل فيها، خالل 

عملي مع �شركة الت�شالت عملت فيما يلي: - مهند�ض التطوير ومتابعة امل�شاريع.
- مهند����ض ت�شمي���م - رئي�ض فري���ق الت�شميم - مدير �شعبة الت�شميم - ع�ش���و فريق التقنية يف م�شروع 

البحرين - خبري مبيعات - اخ�شائي تطوير اعمال املبيعات. 

الروؤية:
اأن تكون الهيئة املرجع الفني ومفخرة الدولة وكل من ينت�شب للمهنة، تنطق اجنازاتها على اأيدي اأع�شائها. 

الر�سالة:
ال�شع���ي جلع���ل الهيئة يف م�ش���اف الهيئات املهنية الدولي���ة، من خالل ايجاد تنظيم���ات يتم تفعيلها لتطوي���ر القطاع الهند�شي ومنت�شب���ي املهنة، وعقد 

ال�شراكات مع اجلهات املهنية لتحقيق الأهداف املرجوة

االأهداف:
- توف���ري بيئ���ة هند�شية �شعودية من خالل خمتل���ف التخ�ش�شات العلمية لزدهار املهنة ورفعة الوطن - تطوير قاعدة بيانات و�شبكة لربط كافة اأع�شاء 
الهيئ���ة وممار�ش���ي املهنة واخلريجني بالهيئة لال�شتف���ادة من الرثوة العلمية واخلربة الفني���ة - تنمية املهارات الفنية يف املجتم���ع املهني لتعزيز القيمة 
العلمي���ة ل���دى الكوادر الهند�شي���ة والفنية - تعزيز البحث العلمي، والدرا�ش���ات البحثية، ودعم تطوير املهنة علميا وفني���ا.- امل�شاهمة يف تنظيم القطاع 
الهند�ش���ي وتهيئ���ة بيئ���ة عمل مهنية مبوا�شفات ترقى لطم���وح الدولة من هذا القطاع - عق���د �شراكات طويلة الأمد مع اجله���ات التدريبية لعقد دورات 
تدريبي���ة مهني���ة مب�شتويات احرتافية وباأ�شعار رمزية مقارنة باأ�شعار ال�شوق والدول املج���اورة.- تنظيم قطاع ال�شت�شارات الهند�شية ليتوافق مع الهدف 
املن�ش���ود من���ه يف املجتمع ويف القطاعات احلكومية واخلا�شة - رفع م�شتوى ثقافة املجتمع حيال خمرجات املهنة من خالل اأمور مت�ض حياتهم اليومية - 
الهتم���ام باملهند����ض بالدرجة الوىل فهو عماد الهيئة الذي قامت لأجله من خالل برامج تهتم بهم منذ تخرجهم، وتوفري خيارات العمل لهم من خالل 
التفاه���م م���ع اجلهات املعنية وعقد اتفاقيات و�شراكات به���ذا اخل�شو�ض - ال�شعي لتطوير الهيئة لتكون يف مرتبتها التي ت�شتحقها حيث اأنها ت�شم خرية 

اأبناء الوطن، لتكون يف م�شاف الهيئات املهنية ال�شعودية والدولية.
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القطاع الخاص

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

61

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

يا�سر بن عبداهلل اأحمد الغامدي

- حا�شل على درجة البكالوريو�ض فى الهند�شة الكهربائية.
- خ���ربة لأكرث من ع�شرة �شن���وات باملجال الهند�شي واأ�شغل حاليا مدير �شالم���ة باإحدى �شركات القطاع 

اخلا�ض مبجال املقاولت.
- م�شن���ف مهند�ض حمرتف بالهيئة ال�شعودي���ة للمهند�شني وع�شو �شعبتي الفح����ض والتفتي�ض وهند�شة 

الرتاث العمراين.
- م�شت�شار تدريب معتمد من معهد ال�شقالت المريكية وحمكم هند�شي. 

- اأ�شرفت على تدريب العديد من املهند�شني. 
- خربة فى حتديد وتقييم املخاطر وتطوير تقنيات الرقابة .

- مهتم بالرتاث العمراين وحماية الآثار ملا فيها من و�شائل جذب لتحقيق روؤية 2030.
- �شاركت بالعديد من اللجان التطوعية والعمل اخلريي حتت اإ�شراف موؤ�ش�شات تابعة للدولة. 

- امل�شاركة بالعديد من املوؤمترات والندوات العلمية واملعار�ض املحلية والعاملية. 

- تنمية وعي املجتمع نحو العمل الهند�شي.
- و�ش���ع برنامج تاأهيلي لطلب���ة الكليات الهند�شية من العام الدرا�شي الأول ي�شمل التدريب العملي خالل فرتة الإجازة على اأن تدرج فرتة 

التدريب ك�شنوات خربة واإعداد لتلبية متطلبات �شوق العمل.
- تعظيم دور املهند�شات باملجال الهند�شي لتحقيق روؤية 2030م.

- توفري الربامج الالزمة لدعم ورعاية اأ�شحاب براءات الخرتاع لال�شتفادة منهم على النحو الأمثل.
- درا�شة ال�شراكات املفعلة مع اجلهات احلكومية ذات ال�شلة وو�شع ت�شور �شامل مل�شتقبلها.

- زيادة ا�شتقطاب الربامج التدريبية اخلارجية لتطوير اأع�شاء ومن�شوبي الهيئة ال�شعودية للمهند�شني.
- زيادة موارد دخل الهيئة عن طريق عمل اإتفاقيات مع القطاع اخلا�ض.

- اإن�شاء ق�شم خا�ض يهتم باأبناء �شهداء الواجب من املهند�شني واملهند�شات واحت�شانهم وتقدمي الدعم الكامل. 
- حتديث جملة املهند�شني وتفعيل دورها مبا يخدم العمل الهند�شى.
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أصحاب المكاتب الهندسية

أصحاب المكاتب الهندسية
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة معمارية

التخ�ش�ض

1

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اإبراهيم بن خليل �سالح  العنزي

بكالوريو����ض الهند�ش���ة املعماري���ة من جامعة امللك في�شل بالدم���ام، واأكمل املاج�شتري يف اجلامع���ة الأردنية بعمان بنف�ض 
التخ�ش�ض ونالها عام 2009 م.

اخلربات املهنية:
	•رئي����ض تنفي���ذي ل�شرك���ة اإيوان ال�شمال املح���دودة 	•�شريك ورئي�ض �شركة �شباأ لالإ�شت�ش���ارات الهند�شية 	•مهند�ض 
حم���رتف يف الهيئة ال�شعودية للمهند�شني 	•موؤ�ش�ض ورئي����ض �شابق لأول فرع لهيئة املهند�شني مبنطقة احلدود ال�شمالية	•
ع�ش���و �شابق للغرفة التجارية مبنطقة احلدود ال�شمالية 	•ع�شو يف املجل�ض ال�شعودي الأردين واملجل�ض ال�شعودي العراقي 
	•رئي�ض  	•عمل يف ال�شلك احلكومي لدى اأمانة احلدود ال�شمالية واأمانة اجلوف وتدرج فيهما باملنا�شب ملدة 13 عام 
�شاب���ق ن���ادي عرعر الريا�شي ملدة ثالث �شن���وات	•ع�شو �شابق يف اجلمعية العمومية لالحت���اد ال�شعودي لكرة القدم ملدة 
ثالث���ة اع���وام 	•عمل ك�شحايف غري متفرع باإحدى املجالت ال�شعودية 	•ع�ش���و يف الكثري من اجلمعيات اخلريية )رعاية 
اليتام مبنطقة احلدود ال�شمالية - موؤ�ش�شة ال�شيخ �شليمان الراجحي اخلريية – ع�شو بجمعية العناية بامل�شاجد –داعم 

رئي�شي جلمعية "تراحم" رعاية ال�شجناء( 	•ح�شل على الكثري من الدورات التخ�ش�شية والتطويرية حمليًا وخارجيًا 
املهارات :

	•مهتم يف ال���رتاث العمراين	•�شاعر �شعودي ول���ه م�شاهمات داخل وخارج  	•رج���ل اأعم���ال ورائ���د يف دعم ال�شباب 
الوطن.

الروؤية:
خلق انتماء للمنت�شبني والقيام مب�شاحلهم املهنية. 

االأهداف:
- ال�شعي لإيجاد فر�ض وظيفية يف القطاعني اخلا�ض والعام. 

- تطوير اأداء املكاتب الهند�شية.
- ال�شتمرار بربامج التدريب  والتطوير لالأع�شاء املنت�شبني. 

- فتح اآفاق ال�شتثمار يف الهيئة امل�شاهمة وبالتن�شيق مع وزارة التجارة مل�شاركة الهيئة يف القرارات والأنظمة املهنية. 
- الو�شول للعاملية باملهند�ض املعماري ال�شعودي. 
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

تخطيط ح�سري واأقليمي

التخ�ش�ض

2

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اأمين بن زريعه عطية اهلل ال�سيخ

املوؤهلت:
مهند����ض تخطيط ح�ش���ري و اإقليمي جامعة امللك عبدالعزيز عام 2003م. متخ�ش����ض يف العمارة والعمران والتخطيط 
العمراين واملدن الذكية، مهتم بالرتاث العمراين وتطبيقات اجلودة يف البيئة الهند�شية ودرا�شات تطبيق الو�شول ال�شامل.

اخلربات:
- خ���ربة عملية �شمن منظومات وبيئات عمل خمتلف���ة يف القطاعات احلكومية واخلا�شة والأعمال احلرة - ع�شو الهيئة 

ال�شعودية للمهند�شني )مهند�ض حمرتف( - ع�شو املجل�ض التنفيذي للجمعية ال�شعودية لعلوم العمران مبدينة جدة.
- ع�ش���و املجل����ض العاملي لالآث���ار واملواق���ع )اليكومو�ض ال�شع���ودي( - رئي�ض �شعبة ال���رتاث العمراين بالهيئ���ة ال�شعودية 
للمهند�ش���ني )ال���دورة الأوىل(- ع�شو فريق مب���ادرة تاأهيل وتدريب املهند�شني حديثي التخ���رج.- حا�شل على الرخ�شة 

الدولية يف العمل التطوعي - مدرب معتمد لدى عدد من اجلهات احلكومية واخلا�شة والقطاع الثالث )الغري ربحي(.
- ممار�ض للمهنة عن طريق مكتب ا�شت�شاري خا�ض )مكتب متخ�ش�ض يف م�شاريع تطوير وتاأهيل مواقع الرتاث العمراين(.

- ع�شو برنامج تاأهيل مهني للمهند�شني ال�شعوديني يف جمالت الرتاث العمراين - كاتب متخ�ش�ض يف جمالت العمران 
واجلودة يف البيئة الهند�شية ن�شر له اأكرث من مائتي مقال متخ�ش�ض يف عدد من ال�شحف الر�شمية.

الروؤية : 
هيئة  هند�شية مهنية ومنظمة متعلمة وم�شدر معلوماتي معريف.

االأهداف:
- ا�شتثمارات معرفية علمية وتطبيقية.

- اأدلة عمليات واإجراءات حمددة )داخل / خارج( الهيئة.
-  موؤ�شرات قيا�ض اأداء موؤمتتة.

- منظومات هيكلية تنظيمية متوازنة.
- م�شارات تاأهيل وتدريب ومتكني )داخل / خارج( الهيئة.

- مبادرات فاعلة لتحقيق ال�شرتاتيجيات والأهداف.     

اخلطط :
- ال�شتف���ادة م���ن املوارد والإمكانيات املتاحة وغري م�شتغلة بال�شكل املطلوب - تركي���ز اجلهود نحو تطوير اأعمال وبرامج ومبادرات الهيئة - تفعيل 
ال�ش���راكات املهني���ة -  مفك���رة اإجنازات )تخ�ش�شية( م�شتمرة - متكني الب���داع والبتكار )داخل / خارج( الهيئة - الت���وازن يف برامج ومبادرات 

ا�شرتاتيجيات الهيئة - تعزيز دور الكتاب الهند�شي ودعم املكتبة الهند�شية.
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سه معمارية

التخ�ش�ض

3

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

با�سم بن حممد علي ح�سب اهلل

املوؤهــلت العلميــة: ماج�شتري يف اإدارة امل�شاريع جامعة نورثوي�شرتن، الوليات املتحدة 1996م - بكالوريو�ض الهند�شة 
املعمارية جامعة اأم القرى، 1992م. 

 اخلــربات العمليــة: مكت���ب با�ش���م حمم���د عل���ي ح�ش���ب اهلل لال�شت�ش���ارات الهند�شية من ع���ام 2016م وحت���ى الآن. 
مدير عام �شركة زهري فايز وم�شاركوه من 1997 - 2015م. ومن عام 2011 وحتى 2015م مدير اإدارة النقل م�شئول عن 
اإدارة م�شاريع النقل يف قطاعات النقل املختلفة والتي ت�شمل النقل اجلوي والطرق والبحري وال�شكك احلديدية والهند�شة 
املروري���ة واجل�ش���ور واإدارة معدات �شيانة الطرق، والإ�شراف على ما يقرب م���ن 300 موظف. ومن 2008-2011م مدير 
اإدارة م�شاري���ع النق���ل اجلوي م�شئول عن برنام���ج النقل اجلوي باإدارة النق���ل وتطوير القطاع والو�ش���ول مب�شاريع النقل 
اجلوي اإىل مركز التميز. ومن 2005 - 2008م رئي�ض ق�شم م�شاريع املطارات وم�شاريع النقل اجلوي اإدارة ومتابعة جميع 
م�شاري���ع النقل اجل���وي والعطاءات التي تقدمها ال�شرك���ة للمناف�شة يف هذه امل�شاريع والتن�شيق م���ع مدير امل�شروع املكلف 
وغ���ريه م���ن امل�شئولني عن اأعمال التن�شيق. وم���ن 1997 - 2005م مدير م�شروع - اإدارةالعدي���د من امل�شاريع من خمتلف 
الأن���واع والأحج���ام وحتقيق م�شالح ال�شركة من خ���الل تلبية متطلبات العمالء واللتزام بتق���دمي اخلدمات  باحرتافية، 
وج���ودة عالية، وفق اجلداول الزمنية وامليزانيات وم�شتويات اخلدمة املتفق عليها والتي ت�شمن ر�شاء العميل - امل�شاركة 

يف اإعدادالعطاءات والتي مت الفوز مبعظمها وتر�شيتها على ال�شركة.

اخلربات الرئي�سية: 
كان لعمل���ي يف كربى دور ال�شت�شارات الهند�شية يف جم���ال الهند�شة والت�شميم املعماري باململكة العربية ال�شعودية دور كبري يف اإثراء معرفتي من 
خ���الل م�شاركتي الكبرية يف خمتل���ف اأنواع امل�شاريع الت�شميمية والهند�شي���ة ومبا�شرة اأعمال الإدارة والتن�شيق واملتابع���ة والإ�شراف طوال مراحل 

الت�شميم والإنتاج ل�شمان جناح امل�شاريع وتلبية احتياجات العمالء مع حتقيق م�شلحة اأ�شحاب العمل.

االأهداف: 
- اأمتت���ع ب�شخ�شي���ة منفتحة واأ�شعى دائم���ا اإىل التح�شني والتطوي���ر امل�شتمر كما تتميز �شخ�شيت���ي باملحفزات الذاتية لتحقي���ق الأهداف والقدرة 
عل���ى حتفي���ز الآخرين. ولقد اكت�شبت خربة هائلة طوال ال�شنوات املا�شي���ة يف اإدارة خمتلف اأنواع امل�شاريع والتعامل مع خمتلف العمالء وال�شركات 
ال�شت�شارية املحلية والدولية يف خمتلف التخ�ش�شات واملجالت ل�شمان حتقيق اأهداف امل�شاريع على النحو الأمثل - القدرة على الت�شغيل والإدارة 
واملتابع���ة والإ�ش���راف على خمتلف الإدارات والعامل���ني وامل�شاريع ب�شكل احرتايف على اأعلى م�شتوى والعمل حت���ت اأي �شغوط مب�شتوى مدير الإدارة 
- احل�ش���ور وامل�شارك���ة يف الندوات وور�ض العمل واملوؤمترات لإث���راء املعرفة واخلربات وتعزيز الأداء  - كان ح�شويل على �شهادة اأخ�شائي هند�شة 

قيمية تلبيًة ملتطلبات ال�شوق حيث تخ�شع كافة امل�شاريع احلكومية لدرا�شات الهند�شية القيمية، فكان �شروريا احل�شول على �شهادة العتماد.
- الق���درة عل���ى التنظيم والتخطيط لأي م�شروع م���ن البداية وحتى النهاية باأ�شل���وب احرتايف ي�شمن اللتزام باجل���داول الزمنية املحددة وحتمل 
م�شئولي���ة ع���ن العديد من امل�شاريع يف من�ش���ب مدير الإدارة - من خالل جتربتي العملية يف متثيل جانب العمي���ل يف بداية حياتي املهنية ثم العمل 
كا�شت�ش���اري خ���الل الثمانية ع�شر عامًا املا�شية وحتى الن، فقد اأثرت خربات���ي العملية من مناظري خمتلفة ومهارات متميزة متكنني من م�شاعدة 

ودعم اأي �شركة اأو جهة ر�شمية يف حتقيق اأهدافها وتقدمي خدماتها على النحو الأمثل.
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

ادارة هند�سية

التخ�ش�ض

4

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

جلبان بن اإبراهيم اآل جلبان ال�سهراين

املوؤهلت العلمية:
1- بكالوريو�ض الهند�شة من جامعة امللك �شعود 1996م.

 2- ماج�شتري يف اإدارة اجلودة من الأكادميية العربية للعلوم )2009(.
3- ماج�شتري العلوم يف الإدارة الهند�شية من جامعة كابيتول - �شياتل وا�شنطن )2007(.

4- احل�شول على درجة الدكتوراه من جامعة اأمريكا ال�شمالية.
الدورات التدريبية: 	•مدرب دويل وم�شت�شار، والدندورغ  	•ا�شرتاتيجيات معا�شرة لالإدارة والكبار، كلية كامربدج. 

اأخرى. ودورات  الطريق،  اإدارة  ا�شرتاتيجية  يف  	•التميز  لبنان،  الأزمات،  حالت  يف  والقيادة  	•الإدارة 
اخلــربات املهنيــة: مهند�ض م�ش���روع ب�شركة الغاز الوطنية ف���ى الريا�ض من 1997 اىل 2003- رئي����ض ق�شم ال�شيانة 
بال�شرك���ة م���ن 2003 اىل 2007م املدير العام لفرع ال�شركة باملدينة املنورة م���ن 2007 اىل 2014م املدير العام ملجموعة 

مكاتب جلبان اإبراهيم ال�شهراين لال�شت�شارت الهند�شية وا�شت�شارات الأمن وال�شالمة من 2014 حتى الآن.
االجنازات:

1- تطبي���ق نظام اجل���ودة ال�شاملة بفرع ال�شركة باملدينة املن���ورة وتعميم الفكرة على خلفية النج���اح املحقق .2- افتتاح 
مكتب هند�شى وبعد النجاح الكبري مت افتتاح عدة فروع باململكة. 3 - تدريب عدد كبري من املهند�شني ال�شعوديني حديثى 

التخرج. 4- تعيني عدد كبري من املهند�شني ال�شعوديني حديثى التخرج متا�شيا مع روؤية 2030 .

الروؤية:
-الرق���ى باملهن���ة والتطوير امل�شتمر يف الكف���اءات وا�شتخدام الأ�شالي���ب احلديثة وت�شجيع الب���داع والبتكار للو�شول اإىل اأعل���ى م�شتوى من التميز 

والبداع.

االهداف:
1- بناء كفاءات هند�شية مميزة ت�شاهم بفاعلية فى التنمية القت�شادية متا�شيًا مع روؤية اململكة 2030 .

2 - تنمية املهارات لدى املهند�شيني ال�شعوديني وخلق القدرة لديهم للو�شول لأعلى امل�شتويات الهند�شية العاملية.
3- اإيجاد البيئة املحفزة للتطوير والبداع والبتكار مبا يخدم احتياجات املجتمع.

4- امل�شاهمة يف تفعيل الكادر الهند�شي للمهند�شني ال�شعوديني.

اخلطط: 
1- تنمية مهارات املهند�شيني ال�شعوديني ورفع كفاءاتهم من خالل تدريبهم مع اأ�شحاب اخلربات والكفاءات العالية.

2 - التحفيز الدائم وامل�شتمر للمهند�شني بهدف رفع كفاءاتهم.
3- عمل ور�ض هند�شية لتوعية املجتمع املدنى بخ�شو�ض اأهمية تطبيق قواعد الأمن وال�شالمة بالتعاون مع الدفاع املدنى متا�شيًا مع روؤية 2030 .

4- عقد دورات تدريبية ب�شكل م�شتمر للمهند�شني لإطالعهم على كافة امل�شتجدات والأ�شاليب العلمية احلديثة.
5- التعاون مع املكاتب الهند�شية للو�شول لأفكار تخدم املجتمع املدنى ب�شكل عام والرتقاء باملهنة واخلدمة املقدمة ب�شكل خا�ض.
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

تخطيط ح�سري واإقليمي

التخ�ش�ض

5

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ح�سني بن �سعيد ح�سني اآل م�سيط

املوؤهلت العلمية: 
- دكتوراه تخطيط وعمارة، كلية الهند�شة جامعة القاهرة 2012م.

- ماج�شتري تخطيط ح�شري واقليمي، كلية ت�شاميم البيئة، جامعة امللك عبدالعزيز- 1999م.
- بكالوريو�ض تخطيط ح�شري واقليمي، كلية الهند�شة، جامعة امللك عبدالعزيز 1996م.

اخلربات ال�سابقة:
- نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي ل�شركة زهران القاب�شة.
- الإ�شراف على تنفيذ م�شاريع داخل ال�شعودية باأكرث من 7 مليار ريال. 

- ال�شت�شارات الهند�شية على م�شاريع خارج ال�شعودية بقيمة 2.5 مليار ريال منها ) برج انفنتي بدبي-م�شاكن 
قرية جمريا- البراج بالقرين لند(.

الع�سويات:
- رئي�ض جلنة املكاتب الهند�شية بالغرفة التجارية بجدة -ع�شو اللجنة الرئي�شية للت�شييد والعقار.

- مدير عام مكتب دار القليم لال�شت�شارات الهند�شية -رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة اجلدوى للمقاولت املحدودة 
- م�شت�شار التطوير بال�شركة العربية للعود داخل وخارج ال�شعودية. 

الروؤية:
خدمة املهند�شني ال�شعوديني وال�شعي لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

االأهداف:
- العمل على دعم اعتماد الكادر الهند�شي.

-العمل على مواكبة التطوير املهني من خالل فتح قنوات التوا�شل مع القطاعات الأخرى.
- تفعيل وتن�شيط دور املكاتب الهند�شية بكل فئاتها من خالل تنظيم العمل الهند�شي.

- الرتقاء بالعمل الهند�شي ودعم الأعمال الإبداعية، وتبنيها من قبل الهيئة.

اخلطط: 
- تفعيل التوا�شل بني الهيئة وكليات الهند�شة لتنمية وتاأهيل الطلبة قبل وبعد تخرجهم.

- العمل على اإيجاد منح داخلية وفر�ض تدريبية خارجية للطلبة املتميزين .
- تفعيل دور الهيئة للم�شاهمة يف الدعم الهند�شي للم�شاريع احلكومية .

- بناء قواعد معلومات لكافة التخ�ش�شات الهند�شية بالتعاون مع اجلهات املعنية.
- فتح قنوات توا�شل معريف مع هيئات وموؤ�ش�شات هند�شية خارجية.
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة اإلكرتونيات

التخ�ش�ض

6

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حمد بن عبدالعزيز حمد التويجري

حا�ش���ل على بكالوريو����ض الهند�شة يف جمال اللكرتونيات ال�شناعية والتحك���م اليل مع مرتبة ال�شرف - دبلوم 
ادارة املوارد الب�شرية - �شهادة املمار�شة يف برامج قيا�ض الداء من Kpi - مدرب معتمد ملهارات التفكري البداعي 
- �شه���ادة العمليات الحرتافية - �شهادة العمليات الإداري���ة - دورة تطوير اأنظمة الإدارة عملت يف جامعة امللك 
�شع���ود 13 �شن���ة - عملت يف �شركة علم لمن املعلومات 5 �شنوات - اأ�ش�شت واأدرت �شركة هوز لالت�شالت وتقنية 
املعلوم���ات 3 �شن���وات، واأعمل الآن م���ع ال�شركة م�شت�شار غري متفرغ - �شاهمت خ���الل عملي يف مركز الدرا�شات 
الزلزالي���ة بجامعة امللك �شعود يف اإعداد بحوث متعلق���ة باجليوفيزيا يف جمايل الهند�شي واإن�شاأت واأ�شرفت على 
حمطات للر�شد يف جميع مناطق اململكة - �شاهمت يف اإعداد درا�شة اإح�شائية ل�شركة الت�شالت ال�شعودية قبل 
حتويلها اإىل �شركة م�شاهمة - اأ�ش�شت يف �شركة علم لأمن املعلومات وحدة البداع، وقد عملت على اإن�شاء وتطوير 
العدي���د م���ن املنتجات، مثل خدمة اأب�شر، يق���ني، اإ�شعار، حلم، وغريها - قمت مبب���ادرات مع فريق عمل جلهات 
حكومي���ة، مث���ل الإدارة العامة للمرور، وزارة ال�شحة، وزارة التج���ارة، وغريها - حققت مع فريق هوز جناحات 
يف م�شاريع مثل ح�شاب املواطن ، م�شروع ال�شارات املرورية الذكية مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 

م�شروع منطقة التاأ�شريات املفتوحة مع �شندوق ال�شتثمارات العامة. 

- اأتطلع لتقدمي امل�شلحة العادلة للهيئة بزيادة م�شادر الدخل، اإ�شافة اإىل التنمية امل�شتدامة.
- تطبيق روؤية اململكة من خالل التنمية الب�شرية وتدوير راأ�ض املال التجاري داخل اململكة.

- دعم الأفكار اجلريئة والتي اأطمح اأن تكون اأحد روافد النهو�ض مبجتمع املهند�شني.
- التطوير امل�شتمر ملتطلبات املهند�شني املمار�شني يف بيئة عمل جاذبة.

- ا�شتخدام التقنيات واملمار�شات احلديثة للرقي باأعمال املهند�شني باململكة.
- و�شع املعايري والأ�ش�ض لتقييم الأداء الطموح الذي تتطلع له الهيئة.

- تقدمي الن�شح والإر�شاد لأعمال الهيئة.
- تطبيق اخلطط ال�شرتاتيجية للهيئة ب�شكل فاعل وعملي.
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

7

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حمود بن عوا�س حمود ال�ساملي

املوؤهــلت: 1- بكالوريو����ض يف الهند�ش���ة املدني���ة م���ن جامعة امللك فه���د للبرتول واملع���ادن، الظه���ران )1399ه�(.2- 
بكالوريو����ض يف ال�شريعة من جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية-الريا�ض )1415ه�(.3- ماج�شتري، املعهد العايل 
للق�ش���اء من جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمي���ة )1422ه�(. 4- يف مرحلة الدكتوراه، جامعة امللك �شعود، عنوان 

الإ�شالمي". الفقه  �شوء  الر�شالة: �شروط عقد الت�شييد ”الفيديك“FIDIC"يف 
اخلربات: 1- رئي�ض �شركة اآد للهند�شة. 2- نائب رئي�ض برنامج التخ�شي�ض بوزارة ال�شوؤون البلدية والقروية. 3- مدير 
ع���ام التخطي���ط وامليزانية بوزارة ال�شوؤون البلدي���ة والقروية، وامل�شرف العام على برنام���ج الدرا�شات القيمية. 4- رئي�ض 
ق�ش���م الهند�ش���ة القيمية واملراجع���ة الفنية بالإدارة العامة لالأ�شغ���ال الع�شكرية بوزارة الدفاع. 5- مدي���ر م�شاريع، اإدارة 

امل�شاريع، الأ�شغال الع�شكرية. 6- مهند�ض م�شرف، اإدارة الإ�شراف، الإدارة العامة لالأ�شغال الع�شكرية.
اخلــربات اخلا�ســة والع�سويــات املهنيــة: 1- مدرب معتم���د يف الهند�شة القيمي���ة )VMF1&VMF2(. 2-ع�شو 
جمل����ض اإدارة اجلمعي���ة اخلريية للخدمات الهند�شي���ة لفرتتني )1427-1433ه����(. 3-نائب رئي�ض اجلمعي���ة ال�شعودية 
للهند�شة املدنية الدورة الثالثة من )1429 اإىل 1432ه�(. 4-ع�شو جمل�ض الهيئة ال�شعودية للمهند�شني )الدورة الثالثة(. 
 Certified Value 5-ع�ش���و املنظمة العاملية ملهند�شي القيم���ة. 6-اأول اأخ�شائي هند�شة قيمية عربي معتمد مدى احلياة
-Specialist )CVS( Life7 اأ�ش�ض برنامج الدرا�شات القيمية يف وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية.  8-حمكم معتمد بوزارة 

العدل وديوان املظامل. 9-حمكم معتمد بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني فئة )اأ(.

الروؤية:
بناء �شرح قوي، ي�شهم يف التنمية، ويواكب برامج التطوير، وينه�ض باملهنة، ويرتقي بالإن�شان، ويرفع م�شتوى الأداء، بت�شجيع البداع والبتكار لتحقيق مكانة 

مرموقة عامليًا.

االأهداف:
1- تقييم الواقع وتطويره، وا�شت�شراف امل�شتقبل والعمل له.

2- تر�شيخ القيم واملبادئ، وتطوير اأخالق املهنة، وتعزيز ال�شفافية والنزاهة، وزيادة املرونة.
3- ت�شجيع البداع والبتكار، وتفعيل امل�شاركة الر�شمية والتطوعية عند املهند�شني.

4- تخفيف الر�شوم على خدمات الهيئة، وتاأمني خدمات مميزة ملن�شوبي الهيئة بتكلفة رمزية اأو جمانية.
5- اإيجاد قنوات توا�شل ثابتة ودائمة لزيادة الرتابط بني املهند�شني.

6- دعم املكاتب الهند�شية لرفع م�شتوى اأدائها لتناف�ض ال�شركات الأجنبية.
7- اإيجاد اآلية منا�شبة ل�شتثمار الطاقات والعقول يف القطاع العام كاجلامعات، اأو الوزارات، اأو القطاع اخلا�ض.

اخلطط:
1- متابع���ة ال���كادر الهند�ش���ي حتى �شدوره - باإذن اهلل - .  2- حت�شني بيئة العمل يف القطاعني العام واخلا����ض. 3- تقييم وتاأهيل املختربات التي يف ال�شوق 
للتاأكد من كفاءتها وم�شداقيتها. 4- رفع م�شتوى ال�شفافية بني الهيئة ومن�شوبيها. 5- ت�شجيع الكفاءات املحلية و�شقل مواهبها وتفعيل قدراتها.  6- التن�شيق 

بني �شوق العمل واجلامعات لإيجاد التوازن املطلوب، وو�شع برامج تاأهيلية حلديثي التخرج. 7- تفعيل الربامج التدريبية اجلادة.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

مهند�س معماري

التخ�ش�ض

8

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

خليل بن عبدالعزيز ظافر احلجيلي

مهند�ض معماري م�شت�شار -  �شاحب مكتب القبة اخل�شراء لالإ�شت�شارات الهند�شية . 
اخلربات: 

- العمل يف القطاع احلكومي اأكرث من 25 عام. 
- العمل يف القطاع اخلا�ض 5 �شنوات.

- حمكم معتمد لدى وزارة العدل.
 املميزات: 

- معرفة اإحتياجات املجتمع الهند�شي.
)من خالل امل�شاركة يف جمال�ض املناطق الهند�شية والإملام بخطط التنمية اللتي هم عمادها، وكذلك معرفة العوائق التي 

تواجه املكاتب الهند�شية واأليات حلولها(. 
- الإملام  بخطط التنمية املحلية.

- الإملام  بخطط التنمية ال�شياحية.
- القدرة - بحمد اهلل - على الإن�شات واإدارة احلوار.

- )من خالل امل�شاركة يف مئات اللجان املختلفة اللتي تعالج العديد من الق�شايا(.

الروؤية: 
الر�شالة اأعطني �شوتك لأعرب عنك 

اإنطالقًا من ركائز الهيئة ال�شعودية للمهند�شني الأربعة :
املهند�ض – املكاتب الهند�شية – املهنة – البنية الأ�شا�شية ، �شيكون برناجمي كما يلي: 

 اأوًل :- املهند����ض:	•العم���ل على و�ش���ع �شلم للدورات والتطوير للمهند�ض بداأ من تخرج���ه حتى و�شوله لدرجة م�شت�شار. 	•تكثيف ال���دورات املتخ�ش�شة وامليدانية 
للمهند����ض حدي���ث التخ���رج بر�شوم خمفظة تعقد يف جميع املناطق  لتاأهله ل�ش���وق العمل. الكادر الهند�شي  	•التن�شيق مع جه���ات الإخت�شا�ض لإ�شتكمال اإجراءات 

الكادر الهند�شي. - نظام مزاولة املهنة :  	•اإ�شتثمار نظام مزاولة املهنة ليحقق ربحية للمهند�ض )العامل يف القطاع العام اأواخلا�ض ( واملكتب الهند�شي.
ثانيًا :املكاتب الهند�شية: الت�شنيف: 	•التن�شيق مع وزارتي ال�شوؤون البلدية والتجارة لرفع احلد الأدنى للحدود املالية للم�شاريع التي يناف�ض عليها املكتب الهند�شي 
الفئ���ة الثالث���ة م���ن 300 الف ريال اإىل 3 مليون ريال لتمكني املكاتب ال�شغرية والنا�شئة الغري م�شنفة من الدخول يف مناف�شات جمزية. امل�شاركة 	•عدم اإ�شدار اأي 
اأنظم���ة تتعل���ق باملكاتب الهند�شي���ة اإل بعد عر�شها عليهم واأخذ راأيهم فيها.  التوط���ني : 	•التن�شيق مع وزارة العمل لدرا�شة اإمكاني���ة تعديل ن�شب التوطني للمكاتب 
الهند�شية وو�شع املربرات لذلك.: الأنظمة : 	•تي�شري اإجراءات نقل رخ�شة املكتب الهند�شي للورثة. 	•حتديد حد اأدنى من متطلبات الت�شميم وربطها بحد اأدنى 

من ال�شعار. 	•احل�شول على كافة اإجراءات املكتب والعتماد املهني الكرتونيًا.  	•اإ�شتحداث خريطة GIS للمكاتب الهند�شية. 
الهند�شية.   املكاتب  بني  الت�شامن  نظام  	•تفعيل 

ثالث���ًا :املهن���ة - الإعتم���اد املهن���ي : 	•اإدراج اللغ���ة العربية اأ�شا����ض يف اختبارات العتم���اد املهني.  	•اإقامة ال���دورات املوؤهل���ة لالإختبارات املهني���ة. 	•و�شع النواة 
للتعليم الهند�شي باللغة العربية.  

رابعًا :البنية الأ�شا�شية 	••درا�شة �شلم وظيفي ومايل ي�شمن ملوظفي الهيئة الإ�شتقرار والأمان. 	•درا�شة امللفات واخلطط ال�شابقة لتحويل ال�شلبيات اإىل اإيجابيات 
والعوائق اإىل فر�ض.  	•درا�شة حتويل جمال�ض الفروع لنظام موؤ�ش�شي.
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املوؤهل العلمي
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التخ�ش�ض

9

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سامي بن اإبراهيم عبداهلل  ال�سند

1- ت�شميم واإ�شراف م�شروع منتجع ال�شعلة يف اخلرب. 
2 - التخطيط والتطوير والإ�شراف على املدينة ال�شناعية يف ال�شعلة. 

3- مركز ال�شعلة التجاري بجدة. 
4- ت�شميم قيادة �شالح احلدود باملنطقة ال�شرقية. 

5- ت�شاميم واإ�شراف املياه وال�شرف ال�شحي للمناطق امل�شتجدة مبدينة القطيف.
6- ت�شاميم واإ�شراف املياه وال�شرف ال�شحي يف مدينة اخلفجي.

7- ت�شمي���م واإ�ش���راف م�شاريع مدار����ض ومعاهد تعليمي���ة، مثل: مدار����ض احلماد، مدار�ض احل�ش���ان ومعاهد 
احل�شان.

8- ت�شامي���م والإ�شراف على بع�ض امل�شانع باململكة، مثل: م�شنع فالتر ال�شيارات باملنطقة ال�شناعية، م�شنع 
العوجان للمرطبات وم�شنع الغامدي لالأعمال اخل�شبية.

9- ت�شاميم جممعات واأبراج �شكنية  وجتارية  والإ�شراف عليها، مثل: جممع ال�شند ال�شكني  وجممع العثمانى ال�شكني.
10- ت�شاميم واإ�شراف على عدة م�شاريع ق�شور وفلل وعمائر �شكنية.

الروؤية:
- نحقق الجناز ب�شدق وعمل ون�شعى لتلبية رغبة املجتمع.

الهدف:
- التميز والريادة يف جميع املجالت وو�شع جتربتي التي ا�شتمرت ثالثون عام من البناء والتخطيط لأكرب امل�شاريع.
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رقم املرت�شح
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سعد بن �سالح �سعد بن �سعيل 

املوؤهلت:
التدريبية  الدورات  العديد من  على  ه�، ح�شلت  �شعود عام 1411  امللك  بكالوري�ض هند�شة مدنية من جامعة 
يف اإدارة امل�شاريع و�شبط اجلودة بداخل ال�شعودية وخارجها، عملت لكرث من 27�شنة باماكن خمتلفة قيادية 
ومهنية بالقطاع العام واخلا�ض، وح�شلت على تدريب مهني وهند�شي وفني واإداري بالعديد من املجالت داخل 
العام، ع�شو  بالقطاع  �شابق  العمل، مدير عام م�شاريع  وتكوين فرق  القيادة  ولدي مهارات  ال�شعودية،  وخارج 
جمل�ض بلدي �شابق لفرتتني مبحافظة الدرعية، ع�شو جمل�ض اللجنة الوطنية لكود البناء ال�شعودي، ع�شو جمل�ض 
جلنة املقاولني بالغرفة التجارية بالريا�ض، ع�شو جمل�ض اللجنة الفرعية للمكاتب الهند�شية بالغرفة التجارية 
ملكتب  واملالك  املدير  فهد،  امللك  بجامعة  التقنيات  وتطوير  لنقل  ال�شعودية  اجلمعية  جمل�ض  ع�شو  بالريا�ض، 

القو�ض ال�شعودي لال�شت�شارت الهند�شية وموؤ�ش�شة رهط التجارية. 
االجنازات: 

العديد من امل�شاريع الع�شكرية و الطبية والإ�شكان والتعليم باحلر�ض الوطني وم�شاريع الكليات التقنية واملعاهد 
TVTC، اإجناز الإ�شراف باملكتب على العديد من امل�شاريع بالقطاع اخلا�ض، مولت  الفنية وكليات ال�شياحة ب 

واإ�شكان، مدار�ض، وتخطيط بنية رئي�شية بالقطاع العام واملباين احلكومية. 

الروؤية: 
مهن���ة عالي���ة امل�شتوى تعمل على رقي الوط���ن بت�شجيع البتكار والبداع وطرح احللول للرقي باملهند����ض واملن�شاآت الهند�شية ومتكني املهنة 

باملجتمع. 

االهداف: 
- تطوير واإيجاد بيئة هند�شية تتكامل مع متطلبات روؤية 2030 لتقدمي خدمات هند�شية راقية للمجتمع. 

- تعزيز دور املن�شاآت الهند�شية واملهند�ض يف بناء الوطن من خالل طرح برامج تطبيقية وتطويرية.
- �شبط تقدمي اخلدمات الهند�شية للمجتمع لتكون من خالل ممار�شة مهنية �شحيحة.

- مراقبة تعزيز دور التدريب والتفتي�ض املهني ليتوافق مع برامج كود البناء ال�شعودي وتعزيز دور املن�شاآت يف ذلك. 

اخلطط: 
- طرح واعتماد ا�شرتاتيجيات طويلة الأمد و ق�شرية الأمد لتحقيق الأهداف.

- التكامل مع اجلهات ذات العالقة يف الأعمال املهنية. 
- تكوين وعاء مهني يجمع كل املمار�شات املهنية للمن�شاآت الهند�شية و املهند�ض مزاول املهنة.

- التكامل والتن�شيق مع مراكز البحث والح�شاء والتوظيف وحماية احلقوق الفكرية للمنتج الهند�شي.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة مدنية
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سعود بن اإبراهيم حممد الثنيان

املوؤهل العلمي: بكالوريو�ض الهند�شة من جامعة امللك �شعود – ق�شم الهند�شة املدنية )يونيو،1983م(. 
اخلــربات:  خ���ربة متنوعة مل���دة تزيد عن 35 �شن���ة يف: اإدارة امل�شاريع - اأعمال تنفيذ و�شيانة الط���رق - اأعمال �شيانة 

اجل�شور والبنى التحتية. 
اأبــرز اخلــربات العملية: 1- وزارة النق���ل )10-1983 اإىل 05-2004م(مهند�ض �شم���ن اإدارة الطرق بالريا�ض، ثم 
انتقل���ت يف 1998م اإىل اإدارة ال�شيان���ة بوظيف���ة مدير اإدارة �شيان���ة املن�شاأت.2- مدير ال�شوؤون الفني���ة - �شركة العيوين 
لال�شتثم���ار واملق���اولت )06-2004 اإىل 11-2009م(. 3- رئي�ض قطاع املقاولت – �شركة العيوين لال�شتثمار واملقاولت 
)12-2009 اإىل 09-2015م(. 4- املدي���ر العام – مكتب �شعود الثني���ان لال�شت�شارات الهند�شية منذ نهاية عام 2015م 
تفرغ���ت ملزاولة العم���ل الهند�شي يف مكتب���ي لال�شت�شارات الهند�شية حي���ث نقوم مب�شاريع تتعلق بالط���رق واجل�شور على 
م�شتوى اململكة، بالإ�شافة لالأعمال الهند�شية الأخرى. 5- من خالل العمل يف وزارة النقل مت اإعداد عدة حلقات تطبيقية 
وور����ض عم���ل يف عدة من مناطق اململكة عن �شيانة الطرق واجل�شور يف �شبكة الطرق. 6- تقدمي عدة حما�شرات واأوراق 

عمل بور�ض عمل نظمت من قبل احتاد الطرق الفيدرايل. 
اأعمال اإ�سافية: نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة العيوين لال�شتثمار واملقاولت.

اأن�سطــة عامــة: ع�ش���و �شابق يف جلنة املقاول���ني بالغرفة التجارية بالريا����ض - ع�شوية مهند�ض م�شت�ش���ار لدى الهيئة 
ال�شعودية للمهند�شني.

الروؤية: 
هيئة ذات دور بارز يف دعم جناح املهند�ض و �شبط وتنظيم ممار�شة العمل الهند�شي يف جميع القطاعات.

االهداف: 
- امل�شاهمة بتطوير املهنة وال�شعي لتنظيم ممار�شة العمل الهند�شي يف جميع القطاعات.

- امل�شاهمة باإعداد برامج تدريبية وتطويرية للمهند�شني يف جميع التخ�ش�شات الهند�شية.
- حماية املكاتب وال�شركات الهند�شية من املكاتب الوهمية املخالفة.

- تفعيل الدور الرقابي للهيئة يف �شوء تطبيق نظام مزاولة املهن الهند�شية.
- بذل اجلهود لت�شريع تطبيق الكادر الهند�شي.

اخلطط: 
1- تطوي���ر اخلدم���ات املقدمة من الهيئة وت�شريع الج���راءات مبا يخدم املهند�ض واملوؤ�ش�شات الهند�شية. 2- مد ج�ش���ور التعاون بني الهيئة واجلهات الأخرى 
 لت�شهي���ل وتنظي���م عم���ل املهند�ض ال�شعودي و تذليل العقبات اأم���ام املكاتب وال�شركات الهند�شي���ة. 3- تعزيز الدور ال�شرايف للمكات���ب وال�شركات الهند�شية. 
4- دع���م اجله���ود الرامية اإىل توظيف املهند�ض ال�شعودي وتفعي���ل دور الهيئة للق�شاء على ن�شبة البطالة بني املهند�ش���ني ال�شعوديني. 5- اإن�شاء مركز تدريب 
متكام���ل يعن���ي بتدري���ب املهند�ش���ني يف جميع مراحل املهن���ة. 6- امل�شاهمة يف تطبيق ك���ود البناء ال�شع���ودي. 7- بحث ا�شتحداث مراك���ز لتدقيق املخططات 
الهند�شية وفق كود البناء ال�شعودي.  8- تن�شيط واإبراز دور مركز التحكيم الهند�شي يف الهيئة لف�ض املنازعات.  9- التعاون مع مراكز الأبحاث واجلامعات 

ال�شعودية لتطوير القطاع الهند�شي. 10- ت�شجيع التعاون بني املوؤ�ش�شات الهند�شية ال�شعودية لتعزيز املناف�شة مع ال�شركات الأجنبية.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سعود بن حممد عتيق اهلل ال�سلمي

املوؤهلت:
�شهادة بكالوريو�ض هند�شة مدنية من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1996 م.

اخلربات:
موظ���ف حكوم���ي 4 �شن���وات - موظف قط���اع خا����ض 18 �شنة- حالي���ا �شاحب مكت���ب ا�شت�شارات 

هند�شية. 

االإجنازات:
1-العم���ل ملدة 18 �شن���ة مديرا للعديد م���ن م�شاريع الت�شغي���ل وال�شيانة خ���الل م�شريتي بالقطاع 
اخلا�ض. 2-�شهادات �شكر من قطاعات حكومية. 3- العديد من الدورات الداخلية و اخلارجية. 

الروؤية: 
النجاح يف رفع كفاءة املهند�ض ال�شعودي واملن�شاآت الهند�شية واملهنة ومتكني املهند�ض ال�شعودي يف القطاع اخلا�ض.

االهداف:
1- زيادة ن�شبة املهند�شني ال�شعوديني بالقطاع اخلا�ض.

2- دعم املن�شاآت الهند�شية.
3- رفع كفاءة املهند�ض ال�شعودي.

اخلطط:
1- ت�شكي���ل فري���ق عمل ميث���ل الهيئة  واملهند�شني ال�شعوديني ملتابعة اإقرار الكادر الهند�شي لدى اجله���ات املخت�شة ودعمه اإعالميا . 2- عقد ور�ض عمل 
لو�شع اإنظمة واآليات حتفز من�شئات القطاع اخلا�ض )املتو�شطة و الكربى( على توظيف املهند�شني ال�شعوديني. 3- عقد ور�ض عمل لدرا�شة و�شع املن�شاآت 
الهند�شي���ة ال�شغ���رية و كيف اآلية دعمها باأن�شاء �شندوق خم�ش�ض لها، واي�شا كيفية جتنيبها اآث���ار، اأي اإ�شالحات اقت�شادية قد ت�شكل عبئا عليها. 4- 
ت�شكي���ل فري���ق عمل لتقدير الحتياج احلقيقي للدورات والربامج التدريبية واقرار اآلي���ات جديدة لتوزيع برامج التدريب بني مدن اململكة لتحقيق عدالة 
يف خدم���ة جمي���ع من�شوبي املهنة. 5- ت�شكيل فريق عمل لبحث كيف ميكن دعم برنامج التاأمني ال�شحي والريا�شي ماليا ب�شكل اأكرث، مما يحفز وي�شهل 
ال�شرتاك على املهند�شني ال�شعوديني. 6- اإيجاد �شندوق خا�ض لدعم امل�شاريع الهند�شية ال�شغرية )اجلديدة و املتعرثة ( بالتعاون مع احدى املوؤ�ش�شات 

املالية .7- �شرورة دعوة املهند�شني يف ور�ض العمل و فرق العمل لي�شاهموا باآرائهم ومقرتحاتهم.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

عمارة وتخطيط

التخ�ش�ض
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سلطان بن �سامل عياد احلربي

بكالوريو����ض م���ن كلي���ة العم���ارة والتخطيط بجامع���ة امللك في�ش���ل بالدم���ام  - ع�شو الهيئ���ة ال�شعودية 
للمهند�ش���ني - مهند�ض حم���رتف. - ع�شو جلنة حتكيم ومناق�شة م�شاريع كلي���ة الهند�شة بجامعة الإمام 
عبدالرحم���ن ب���ن في�ش���ل بالدمام. - عمل���ت يف القطاع اخلا�ض مل���دة 15 �شنة يف كربى �ش���ركات البناء 
 والت�شيي���د - عمل���ت خالل ه���ذه الف���رتة يف خمتل���ف الإدارات )التنفي���ذ، الت�شميم، املتابع���ة، العقود(
 - عمل���ت يف متابعة ت�شميم وتنفيذ العديد من م�شاري���ع اأرامكو و�شابك والهيئة امللكية باجلبيل - عملت 
عل���ى تاأهيل العديد م���ن م�شانع مواد البناء لدى اجلهات احلكومية واخلا�شة. - امل�شاركة يف العديد من 
املوؤمت���رات والندوات الت���ي تقيمها الهيئة ال�شعودي���ة للمهند�شني وجهات اأخرى داخ���ل وخارج اململكة. - 
موؤ�ش����ض مكتب �شلطان احلربي لال�شت�شارات الهند�شية - متخ�ش�ض يف ت�شميم وتنفيذ ومتابعة م�شاريع 

اأنظمة البناء ال�شريع - م�شت�شار فني لعدد من اإدارات امل�شاريع يف القطاع اخلا�ض والعام.

الروؤية:
ان تكون الهيئة ال�شعودية للمهند�شني هي املرجع الأول لكل �شاأن هند�شي.

االأهداف: 
- حتكيم هند�شي للنزاعات الهند�شية. - ع�شوية هند�شية ومنافع مميزة.  
- ا�شتثمارات واعدة وموارد متجددة.  - خدمة املجتمع هند�شيًا.   

- املكاتب الهند�شية لالإبداع املهني. - خطوات جديدة لإكمال امل�شرية.  
- الطالب املهند�ض نواة التميز. - املهند�ض اأوًل.    

اخلطط :
- اإ�شافة املزيد من اجلهات لزيادة منافع الع�شوية.

- تطوير ال�شراكة مع وزارة العدل و التجارة يف جمال التحكيم الهند�شي. 
- تعزيز برامج العمل الهند�شي التطوعي خلدمة املجتمع. 

- ا�شتثمار كافة موارد الهيئة وا�شتقطاب �شراكات جديدة متنوعة.
- املحافظة على جناحات الهيئة وموا�شلة دعم الأهداف اجلوهرية. 

- دعم املكاتب لت�شهيل العمل مبهنية اإبداعية.
- تفعيل ال�شراكة مع القطاعني العام واخلا�ض لتطوير املهند�شني والتقنيني.

- التعاون مع كليات الهند�شة لتطوير املخرجات الهند�شية.
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عمارة وبناء
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14

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سالح بن ح�سني عبداهلل قدح

املوؤهلت: 
- بكالوريو�ض هند�شة معمارية من جامعة امللك �شعود يف الريا�ض. 

- ماج�شتري هند�شة معمارية من جامعة امللك �شعود يف الريا�ض - دبلوم يف تقنيات التحكم يف ال�شت�شعار فرن�شادبلوم يف 
ت�شميم الفنادق �شركة ماريوت للفنادق من وا�شنطن دي �شي - العمل مبكاتب كال من املهند�ض فريي اوتو يف اأملانيا. 
- باحث بجامعة ليفربول وجامعة مان�ش�شرت لدرا�شة القرى املهجورة الرتاثية باململكة واإعادة ا�شتخدامها اقت�شاديا. 

اخلربات العملية: 
مدير التخطيط العمراين وم�شاعد مدير م�شروع تخطيط وتطوير منطقة اأبها احل�شرية حتى 1992م، م�شت�شار معماري 
ت�شمي���م واإدارة ع���دد من امل�شاريع الهند�شية حتى تاريخه. م�شاركات يف املعار����ض املحلية والدولية. جائزة تقديرية من 
اإم���ارة ع�ش���ري عل���ى اأعمال ت�شميم وتخطيط م���دن اأبها وخمي�ض م�شيط واح���د رفيده. جائزة تقديرية م���ن اإمارة ع�شري 

للمعمار املبدع. جائزة اأبها للخدمة الوطنية كا�شت�شاري متعاون. جائزة ا�شت�شاري التميز يف قطاع البلديات. 
الع�سويــات: جمل����ض منطقة ع�شري لفرتتني. نائ���ب رئي�ض الغرفة التجاري���ة باأبها، جمل�ض ال�شرك���ة الوطنية لل�شياحة، 
جمل�ض موؤ�ش�شة ع�شري ال�شحفية، اللجنة الوطنية لل�شياحة، اجلمعية ال�شعودية للعلوم والعمران، رئي�ض اللجنة ال�شياحية 

للغرفة باأبها، رئي�ض اللجنة الوطنية حلماية البيئة بع�شري، رئي�ض فرع هيئة املهند�شني ال�شعودية بع�شري. 

الر�سالة: 
رعاية م�شالح القطاع الهند�شي جلميع التخ�ش�شات الهند�شية ودعم ال�شرتاتيجيات الهند�شية مبا ي�شمح بتنميتها وا�شتدامتها وعطائها املتنامي. 

الروؤية: 
- تطوير البئية الهند�شية وخلق فر�ض العمل املنا�شبة لها.

- تفعيل دور املهند�شة ال�شعودية عرب تطوير مركز مهند�شات الأعمال. 
- تطوير خدمات الهيئة الإلكرتونية. 

- دعم قطاع الأعمال للمكاتب الهند�شية لتوظيف مهند�شني �شعوديني موؤهلني يف جميع التخ�ش�شات. 
- عقد ور�ض عمل مع اجلهات احلكومية والقطاعات اخلا�شة الكبرية مبا يحقق اآلية يف توظيف املهند�شني واملهند�شات ال�شعوديني.

- دعم املحافظة على البيئة من خالل تفعيل دور املهند�شني واملهند�شات بال�شراكة مع القطاع احلكومي واخلا�ض. 
- الإميان بكفاءة جميع املهند�شني واملهند�شات بالعمل على تفعيل تدريبهم وعقد دورات مكثفة لهم.

- تفعيل دور املجال�ض باملناطق وال�شعب الهند�شية لكي تقوم بدور اأف�شل واأكرب يف كل منطقة عما كان احلال عليه.
- تقوي���ة ال�شراك���ة بني املجل�ض وجمال�ض املناطق ب�شورة اأف�شل من ال�شابق، مبا يحفز م�شاركة املهند�ش���ني واملهند�شات يف املناطق وتفاعلهم مع الهيئة 

وانعكا�ض ذلك على عملهم واأدائهم ب�شكل مهني وحمرتف.
- مراجعة دور الهيئة وم�شاهماتها لتحقيق روؤية 2030 التي توؤكد الريادة القت�شادية.

- و�شع ا�شرتاتيجيات لإيجاد موارد مالية للهيئة لتقوم بعملها من خالل زرع الثقة بينها وبني املهند�شني واملهند�شات ال�شعوديات. 
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

15

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

طلل بن �سليمان خلف  احلربي 

دكت���وراه الهند�ش���ة يف البيئة املبني���ة والو�شول ال�شامل من اململك���ة املتح���دة. 1999-2001 م - ماج�شتري اإدارة 
الإن�ش���اءات م���ن الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة، 1986-1991م - بكالوريو����ض يف الهند�شة املدنية م���ن الأردن. 
ال���دورات الق�ش���رية والن���دوات وور�ض العم���ل 2017 ت�شوية منازع���ات �ش���وق الأوراق املالية - املرك���ز ال�شعودي 
للتحكي���م التج���اري 13-12-2017.2017 ملتق���ى و معر�ض رواد الأعم���ال لذوي الإعاق���ة - الغرفة التجارية - 
الريا����ض1439/04/1 ه املواف���ق 2017/12/19 م. 2017م فن التعامل مع النا����ض - جلنة التنمية الجتماعية 
يف بح���ي الرب���وة 1439/02/24ه.2017 اآيزو 9001: 2015 الت���ي تلبي متطلبات التدري���ب املتعلقة بالإجراءات 
ذات ال�شلة يف قطاع التنمية للجودة التجارية 2017.2017/03/28 �شهادة من مركز التدريب والبحوث التابع 
لالأمانة العامة ملجل�ض الوحدة القت�شادية العربية و الأكادميية الدولية للو�شاطة والتحكيم باأن د.طلالل �شليمان 
خلف احلربي قد اجتاز الربنامج التدريبي يف املوؤمتر العربي الثاين لعقود الفديك يف تاريخ :-20 مايو 2017م. 
2017م  - �شه���ادة ح�ش���ور دورة التدربي���ة من النادي الأدب���ي بالريا�ض "تنمية املوهبة الدبي���ة" التي اأقيمت يف 
الن���ادي �شمن فعاليات معر�ض الكتاب اخلريي  5 يونيو 2017م. -  2017 �شهادة اأيزوو �شهادة اجلودة املتكاملة 
العري���ن لال�شت�ش���ارات الهند�شية اأي���زو 900: 2015.  - 2017م  �شهادة ح�شور يف ن���دوة حقوق ال�شخا�ض ذوي 

الإعاقة التي نظمتها هيئة حقوق الن�شان.

- العمل على الرقي باملهنة وال�شعي لتطوير وتاأهيل كفاءات ومكاتب لت�شبح مناف�شة عامليًا. 
- تعديل وحتديث قانون الهيئة يف املرحلة القادمة مبا يتالءم مع طموحات املهند�شني.

- تعزيز دور الهيئة يف التحكيم وف�ض املنازعات الهند�شية، مع توفري احلماية الكاملة حلقوق املهند�شني وكرامتهم.
- العم���ل عل���ى تطوير التعليم الهند�شي ملواكبة الع�شر واحتياجات ال�شوق، وتر�شيد اأعداد املقبولني بكليات الهند�شة مبا ينا�شب متطلبات 

ال�شوق ويحفظ قيمة ومكانة املهند�ض.
- الهتمام بتنمية موارد الهيئة وابتكار م�شادر جديدة، وتر�شيد ا�شتثمار اأموال واأ�شول الهيئة لتحقق اأكرب فائدة للمهند�شني.

- تفعيل دور الهيئة يف امل�شاركة يف درا�شة خطط التنمية القت�شادية للم�شروعات الوطنية تلبية حلاجة الوطن وخدمة مل�شاحله.
- توثي���ق التع���اون مع املنظمات والهيئ���ات الهند�شية يف الب���الد العربية والإ�شالمي���ة والإقليمية والعاملية وبناء قاع���دة معلومات وخربات 

هند�شية م�شرتكة.
- ال�شعي لزيادة املنح والبعثات الدرا�شية والتدريبية للمهند�شني.

- �شندوق تكافل للمهند�شني. 
- اإيجاد ا�شتثمارات للمهند�شني اأرا�شي �شقق �شيارات. 

- بناء كفاءات هند�شية.
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

16

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عامر بن عو�س �سعد بن ظفرة

- بكالوريو�ض يف الهند�شة الكهربائية من جامعة كولورادو 1995م يف الوليات املتحدة الأمريكية. 
- حاليًا �شاحب ومدير مكتب متيز الن�شاءات لال�شت�شارات الهند�شية.

- رئي�ض �شعبة الهند�شة الكهربائية بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني ال�شعوديني  �شابقًا. 
- ع�شو جلنة املقاولني يف غرفة جتارة و�شناعة الريا�ض.

- ع�شو جمل�ض الأعمال ال�شعودي - الأمريكي .
- ع�شو جمل�ض الأعمال ال�شعودي الربيطاين.

- نائ���ب رئي�ض جمل����ض الإدارة والع�شو املنتدب ملجموع���ة عو�ض بن ظفرة القاب�ش���ة �شابقًا، وهي �شركة 
م�شاهمه يتبعها عدد  9 �شركات. 

- مدير ت�شميم �شبكة ال� )RF(2000 - 2002 )�شركة الت�شالت ال�شعودية. 
- مدير ت�شميم ال�شبكه 1997 - 2000 )�شركة نور كون�شلت ال�شعودية(. 

- مهند�ض ات�شالت1996- 1997  )لو�شينت لالت�شالت(. 
- مهند�ض اإت�شالت AT & T(  1996 -1995 الريا�ض(. 

الروؤية: 
العم���ل عل���ى حتقيق التكامل مع دور الهيئ���ة ال�شعودية للمهند�شني يف رفع م�شتوى املهنة والرقي بها وت�شجيع البت���كار والبداع وال�شطالع باملهام امللقاة على 

الهيئة على م�شتوى القطاعني العام واخلا�ض مبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030.  

االأهداف:
بن���اء كف���اءات وطنيه ت�شاهم يف برامج التنمية والتحول الوطني وحتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية التي تتبناه���ا الدولة ل�شمان وتطوير قدرات من�شوبي الهيئة 

عمومًا والقطاعني العام واخلا�ض على النحو الأكمل والأ�شمل.  

اخلطط:
التخطيط بعيد املدى وو�شع ال�شرتاتيجيات امل�شتقبلية والربامج التي تكفل ا�شطالع الهيئة بدورها على النحو املطلوب وعلى �شبيل املثال النقاط التالية : 

-  اإعادة النظر يف �شرط التفرغ لأ�شحاب املكاتب الهند�شية.
-  تنظيم  عقود مناف�شات الإ�شراف الهند�شي مبا مينع تناف�ض املكاتب الهند�شية من خالل اخلف�ض يف الأ�شعار على ح�شاب مهنية املهند�شني واجلودة يف العمل . 

-  اإيجاد اآلية ل�شتقطاب املهند�شني العاملني يف القطاع احلكومي للعمل لدى املكاتب ال�شت�شارية امل�شرفة على م�شاريع الدولة بنظام الإعارة .   
- تو�شيع مظلة التاأمني املهني  مبا ي�شمن تقليل املخاطر و�شمان احلماية للعمالء ولأ�شحاب املكاتب الهند�شية.

-  عدم اإ�شدار اأي رخ�شة بناء اأي كانت اإل بوجود عقد اإ�شراف هند�شي على غرار النظام املطبق الآن على املباين التجارية .
- ت�شجيع اندماج املكاتب ال�شت�شارية ملواجهة التحديات ومناف�شة املكاتب الأجنبية.

- اإلزام املكاتب الأجنبية فى امل�شاريع ال�شرتاتيجية بتنفيذ ما ل يقل عن 30 % من العمل من خالل مكاتب وطنية.
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

تخطيط وت�سمميم عمراين

التخ�ش�ض

17

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبداهلل املو�سى

املوؤهلت:  بكالوريو�ض هند�شة تخطيط وت�شميم عمراين.
اخلربات العملية :

- وزارة النقل: مهند�ض م�شرف، خالل الفرتة من )1420-1434( ه�.
- جمموعة بن لدن ال�شعودية: مهند�ض م�شرف، خالل الفرتة )1423-1424 ( ه�.

- فرع �شركة  �شت�ض: مدير عمليات ال�شعودية  1434ه�. 
- �شاحب مكتب احللول املبتكرة لال�شت�شارات الهند�شية 1437ه�.

- �شركة �شت�ض ال�شعودية: ال�شريك واملدير التنفيذي 1437 ه�.
الدورات التدريبية واملوؤمترات والندوات:

اآخرها يف كندا/ اإدارة امل�شاريع كان  1( امل�شاركة يف العديد من الدورات التدريبية داخل وخارج اململكة فيما يخ�ض 
فانكوفر ملدة �شنة.

2(ح�شور العديد من املوؤمترات والندوات وتقدمي اأوراق عمل من �شمنها ورقة عمل بعنوان نظام خبري لتحديد اأولويات 
الطرق الفرعية باململكة.

امل�ساركات والع�سويات :
1( ع�شو هند�شة الطرق اخلليجية.  2(ع�شو الهيئة ال�شعودية للمهند�شني.

الروؤية: 
الرتق���اء مبهن���ة الهند�شة  وتطوير خدماتها يف ال�شوق ال�شعودي مبهنية وجودة عالي���ة ومواكبة التطورات املتزايدة يف القطاع ب�شكل عام، 
وذلك من خالل التميز والبداع والبتكار يف تقدمي اخلدمات الهند�شية لتكون ذات قدرات تناف�شية رائدة وذات �شمعة اإقليمية مميزة. 

االأهداف واخلطط:
- اأن يكون القطاع الهند�شي يف اململكة معيارًا لقيا�ض م�شتوى النجاح والتميز يف املنطقة. 

- تطوير بيئة العمل الهند�شي وجعلها مبدعة وتواكب م�شتجدات الع�شر املتزايدة لتحقيق التناف�ض والريادة. 
- ر�شد املعوقات وامل�شاكل املوجوده يف �شوق العمل وو�شع احللول املنا�شبة لها. 

- نقل الآراء واملقرتحات املطروحة ومناق�شتها والإ�شتفادة منها ومن التجارب ال�شابقة يف هذا املجال. 
- تعزيز توطني الوظائف الهند�شية ورفع م�شتوى املهنة والعاملني بها، وتوفري الفر�ض حلديثي التخرج. 

- حتفيز القطاع اخلا�ض واملكاتب الهند�شية وال�شت�شارية مبا يتنا�شب مع اخلطط امل�شتقبلية وروؤية 2030. 
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

عمارة وتخطيط

التخ�ش�ض

18

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبدالرحمن بن عبداهلل اأحمد وهبي

املوؤهلت:  �شهادة بكالورويو�ض يف العمارة والتخطيط من جامعة امللك في�شل باملنطقة ال�شرقية عام 1406ه�
اخلربات:

- م�ش���رف عل���ى اإن�ش���اء فلل اإ�شكان مكة املكرم���ة - رئي�ض الق�شم الفن���ي ببلدية امل�شفلة - رئي����ض ق�شم ال�شيانة 
والزراع���ة ببلدي���ة امل�شفل���ة - وكي���ل بلدية الهندواي���ة - وكيل بلدي���ة الر�شيفة - رئي����ض ق�شم ال�شيان���ة الفورية 
 لكاف���ة البلدي���ات باأمانة العا�شم���ة املقد�شة - م�شاع���د مدير الإ�ش���راف والتنفيذ واإ�شراف عل���ى بع�ض امل�شاريع 
- من�ش���ق الإدارة لدى الدوائ���ر احلكومية - مدير اإدارة الأرا�شي والربجمة ب���الإدارة - العمل يف ق�شم ال�شيانة 
بالإدارة - رئي�ض جلنة ال�شتثمار بالإدارة - امل�شرف على الت�شجري بالإدارة - نائب مدير �شوؤون املباين - مندوب 
اإم���ارة منطق���ة مكة املكرمة يف ف�ض منازعات الإرا�شي بني املواطن���ني - نائب ملدير �شوؤون املباين - رئي�ض جلنة 
البح���ث عن اأرا�شي يف املخططات اخلا�شة واملخططات احلكومي���ة - رئي�ض جلنة الك�شف على املدار�ض الأهلية 
واحلكومية وحتديد مواقعها - رئي�ض جلنة ا�شرتجاع املباين التي مت اإخالئها لعدم توفر و�شائل ال�شالمة من قبل 
البلدية والدفاع املدين - ع�شو يف جلنة مراكز الأحياء حي العزيزية )اإ�شالح ذات البني( - ع�شو يف جلنة فنون 

ومهارات التحكيم )بدرجة حمكم يف نقابة املهند�شني يف جمهورية م�شر العربية(. 

الروؤية:
حفظ حقوق اأ�شحاب املهنة وتنظيم عالقاتهم البينية مع الآخرين، وو�شع نظام ت�شوية اخلالفات بينهم اإن وجدت. 

االأهداف:
1- اإله���ام املب���دع واملح���رك الرئي�شي���ة جلميع التط���ور احل�ش���اري واملحفز القت�ش���ادي وت�شجيع وتطوي���ر قادة التنمي���ة واأ�شحاب احلل���ول واأهم 

املهند�شون.
2- تنظيم املهنة الهند�شية وال�شتفادة منها يف خدمة امل�شلحة العامة وتنمية الوطن.

3- التعاون مع جميع قطاعات الدولة والعمل ملنظومة واحدة يف تطبيق احتياجاتها من خالل الهيئة ممثلة يف مكانتها الهند�شية.
4- امل�شي قدمًا يف تطبيق كود البناء ال�شعودي من خالل متانة وا�شتقرار املباين واملن�شاآت. 

اخلطط:
1- تعزيز دور املهند�شني يف تقدمي العون وامل�شورة يف �شتى جمالت التطور.

2- التاأهيل والتدريب املتوا�شل للم�شاركني يف الهيئة.
 3- و�شع ا�شرتاتيجية احتياج اململكة احلبيبة من التخ�ش�شات املرغوب فيها والتن�شيق مع التعليم العايل بو�شعها �شمن الأولويات.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

19

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبداهلل بن �سفر اآل �سيبان الغامدي

املوؤهلت:  بكالوريو�ض هند�شة كهربائية.
االإجنــازات: �شارك���ت يف تطوي���ر اأنظمة م���ن �شبكات وبرام���ج ذات اخت�شا����ض وتناف�شية لأنظم���ة وكالت اأنباء عاملية 
)رويرت-الفرن�شي���ة( ومعظ���م وكالت الأنباء ذات الخت�شا�ض - �شاركت يف اأعم���ال بناء اأنظمة نقل اخلدمات الإخبارية 
عرب الأقمار ال�شناعية واإعادة توزيعها مل�شرتكني الوكالة يف الداخل واخلارج، وذلك ليكون نظام احتياطي ل�شبكة الوكالة 
العنكبوتية - قمت بالإ�شراف الكامل على مبنى وكالة الأنباء ال�شعودية اجلديد فنيًا واإن�شائيًا ونقله من م�شروع متعرث اإىل 
م�شروع منجز  -  قمت باأعداد وامل�شاركة مع مهند�شني ذوي اخت�شا�ض يف اأعمال املوا�شفات وطرحها ودرا�شتها وتر�شيتها 
حت���ى اأ�شبحت الوكالة ت�شاهي يف قوتها الرباجمية الفنية وال�شبكية الداخلية واخلارجية واأ�شاليب احلماية العالية جدًا، 
حتى اأ�شبحت من اجلهات ذات اخل�شو�شية العالية من جانب الأمن املعلوماتي - �شاركت يف اجتماعات وزارة التخطيط 
واملالية يف اإعداد اخلطط اخلم�شية لوزارة الإعالم  - متت م�شاركتي يف اإعداد موا�شفات ال�شتديوهات الرقمية احلديثة 
لالإذاع���ة والتلفزي���ون وطرحه���ا ودرا�شتها وتر�شيتها - كن���ت الأول يف اململكة لإدخال نظم ال���� OBT )امل�شاركة يف اأنظمة 
ال���وزارات( - قم���ت برئا�شة تنظيم موؤمتر احتاد وكالة الأنباء العاملية الذي عقد يف الريا�ض مب�شاركة اكرث من 75 وكالة 
اأنباء من جهات اإعالمية عاملية يف فندق الريتزكارلتون - قمت برئا�شة العديد من اجتماعات احتاد وكالة الأنباء العربية 

الفنية واحتاد وكالت الأنباء اخلليجية و�شاهمت يف الكثري لتطوير ادائها وعملها الفني والإعالمي .

االأهداف واخلطط: 
 1- التاأكيد على اجلوانب الإعالمية للهيئة وعقد اتفاقات تعاون مع جهات اإعالمية اأخرى للتعريف بكل اجلوانب للهيئة.

2- و�شع ال�شيا�شات الالزمة لتطوير عمل الهيئة يف كل اجلوانب الفنية والإدارية واملالية، ما يعك�ض �شرعة الأداء وحت�شني بيئة العمل.
3- عمل اتفاقات مع اجلهات املماثلة يف اخلارج لتح�شني هيكلية الهيئة ودعم اأعمالها على امل�شتوى اخلارجي.

4- تن�شيط العمل التناف�شي ملوظفي الهيئة ومكافاأة املتميزين منهم.
5- تطوير الأعمال اللكرتونية ومنها موقع الهيئة لت�شهيل تنفيذ ومتطلبات امل�شرتكني.

6- تطوير م�شادر دخل الهيئة وخمرجاتها.



137

أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة مكانيكية 

التخ�ش�ض

20

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبداهلل بن ع�ساف الغيثي الدو�سري

املوؤهلت:
الهيئة  	•ع�شو يف  م�شاريع  اإدارة  	•�شهادة حمرتف  اعمال  اإدارة  	•ماج�شتري  ميكانيكيه  بكالوريو�ض هند�شة  	•درجة 

ال�شعودية للمهند�شني	•ع�شو اإدارة امل�شاريع العاملية.
اخلربات:التحقت بالعمل يف �شركة اأرامكو ال�شعودية عام 1981 وح�شلت على درجة بكالوريو�ض يف الهند�شة امليكانيكية 
يف عام 1988 من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. اكرث من ثالثون عاما من اخلربة يف �شركة اأرامكو ال�شعودية. عملت 
يف مواق���ع خمتلف���ة مبا يف ذل���ك ق�شم الهند�شة، كب���ري مهند�ض م�شروع ومدي���ر م�شاريع. قمت ب���اإدارة اأق�شام خمتلفة يف 
امل�شوؤوليات وعدد املوظفني والذي و�شل اأكرث من 100. اأثناء خدمتي الطويلة مع �شركة اأرامكو ال�شعودية، �شاركت يف عدة 

جلان لتح�شني الإدارات با�شتخدام مفهوم الأداء املتوازن وموؤ�شرات الأداء الرئي�شية. 
االإجنازات: 	•اأ�شرفت واأدرت الت�شميم والتنفيذ لبناء خط اأنابيب جديد حتت خطة الطوارئ خالل "حرب اخلليج" 
يف ع���ام 1990 	•�شارك���ت يف بناء وت�شغيل اأنبوب احلوط���ة ومعمل التثبيت وف�شل الغاز وا�شتع���ادة �شوائل الغاز الطبيعي 
يف ع���ام 1994 	•اأدرت ال�شيان���ة وعمليات نظ���ام خطوط الأنابيب �شرق - غرب )1200بطول ك���م بدءًا من بحر اخلليج 
وتنته���ي يف البح���ر الأحمر(  	•ادرت عدة م�شاريع منه���ا م�شروع زيادة طاقة نقل امل�شتقات النفطي���ة من راأ�ض تنورة اإىل 
الظه���ران والح�شاء والريا�ض والق�شيم، �شامال حمطات كهرباء واأربع حمطات �شخ واأنابيب واأنظمة ات�شالت وحتكم.

الروؤية:
الهيئة ال�شعودية للمهند�شني تكون رائدة يف جمال الهند�شة يف منطقة ال�شرق الأو�شط والعامل.

االأهداف:
ال�شعوديني. من  الهند�شة  خريجي  جميع  	•توظيف 

م�شتقل. ب�شكل  منطقة  كل  يف  �شهر  كل  يف  وتدريبية  تثقيفية  عمل  ور�ض  	•تنظيم 
الواقع. اأر�ض  على  احللول  جناح  من  والتاأكد  �شيانتها  وكيفية  الطرقات  مل�شاكل  حلول  	•طرح 

لعتمادها. احلكومية  اجلهات  واإقناع  املثالية  والأحياء  للمدن  خمطط  	•و�شع 
املادي. دخلهم  وحت�شني  املهنية  خربتهم  لتح�شني  للمهند�شني  اإ�شافية  عمل  فر�ض  	•اإيجاد 

اخلطط:
)SCE( ليكون لها دور فاعل وملمو�ض يف القطاع العام والقطاع اخلا�ض. للمهند�شني  ال�شعودية  الهيئة  دور  نطاق  	•تو�شيع 

واخلا�ض. العام  القطاع  من  واملمولة  ت�شغيلية  م�شاكل  حلل  املوجهة  والدرا�شات  البحوث  	•ت�شجيع 
	•اإيج���اد اآلي���ات لقب���ول م�شاريع عم���ل من القطاع العام واخلا�ض ل�شتغالل اأوقات املهند�شني ب�شكل اختي���اري وبحيث يكون له مردود اقت�شادي ومهني 

للمهند�شني.
والإقليمية. العاملية  والندوات  املوؤمترات  يف  امل�شاركة  	•ت�شجيع 
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة تخطيط

التخ�ش�ض

21

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عبداهلل بن حممد عبداهلل الب�سامي 

املوؤهلت: بكالوريو�ض هند�شة تخطيط معمارية جامعة امللك عبدالعزيز 

اخلربات ال�سابقة:
1. العمل يف وزارة ال�شئون البلدية والقروية باأمانة جدة بوظيفة رئي�ض بلدية 

2. العمل كرئي�ض تنفيذي ل�شركة جمموعة حممد من�شور الب�شامي للتجارة واملقاولت العامة.
3. العمل كرئي�ض جمل�ض لإدارة �شركة اأ�شواق الرتحال لل�شفر وال�شياحة.

4. رئي�ض جمل�ض اإدارة مكتب �شجما لالإ�شت�شارات الهند�شية وموؤ�ش�شها و�شاحبها.

الع�سويات: 
1. ع�شو جمعية التخطيط العمراين.           2. ع�شو احتاد الغرف ال�شعودية التجارية.
3. ع�شو احتاد غرف دول املجل�ض التعاون اخلليجي.           4. القن�شل الفخري جلمهورية اأوكرانيا. 

5. ع�شو هيئة املقاول ال�شعوديني.

اأواًل: االأهداف االبتدائية:
1. اإعادة هيكلة وتوزيع الهتمام املهني والإجراءات على القطاعات الهند�شية ح�شب الوزن واحلجم ال�شوقي.

2. العمل على تطوير القطاعات الهند�شية بالهيئة فنيًا واإداريًا.
3. العمل على عقد اإتفاقيات وم�شاريع م�شرتكة مع املوؤ�ش�شات الدولية لتبادل اخلربات ورفع امل�شتوى الفني للهيئة.

4. تطوير الهيكل التنظيمي ليتنا�شب مع روؤية اململكة 2030. 
5- رفع كفاءة وفعالية اأنظمة امل�شئولية الجتماعية بالهيئة ون�شر الوعي يف الق�شايا الوطنية وتعزيز قيم النتماء للوطن.

ثانياأً: الر�سالة: 
1. امل�شاهم���ة يف �شياغ���ة الإج���راءات الهند�شي���ة واملهنية وفق���ًا للمعاييري العاملي���ة لالرتقاء باملهند����ض ال�شعودي اإىل الري���ادة واملناف�شة 

العاملية. 
2. امل�شاهمة يف تنمية قدرات املهند�شني الفني عن طريق التدريب والتاأهيل وامل�شاعدة يف تبادل العالقات املهنية وتبادل اخلربات.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

22

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عدنان بن اأحمد جميل  زقزوق

املوؤهلت: بكالوريو�ض هند�شة مدنية.  

املهنــة: مدير عام مكت���ب اقت�شاديات الهند�ش���ة لال�شت�شارات الهند�شي���ة بالتزامن مع موؤ�ش�ش���ة اقت�شاديات 
املباين للمقاولت واملدير التنفيذي ل�شركة اإميا�ض 

اخلربات العملية:   
تنفي���ذ اأعم���ال خزان���ات املي���اه اخلا�ش���ة مب�شخات احلري���ق يف م�شتودع���ات الدفاع امل���دين بح���دا - ال�شراف 
 عل���ى �ش���وق ال�شياف���ة )مك���ة املكرم���ة( وعمل خرائ���ط الأم���ن وال�شالم���ة وا�شتخ���راج ت�شريح الدف���اع املدين.
- ا�شت�شاري اأمن و�شالمة ) Head quarters( - م�شروع اإعادة تاأهيل و�شائل الأمن وال�شالمة مل�شت�شفي د. �شليمان 
فقي���ه وذلك بالتعاون م���ع �شركة )ِ Aon ( وهي �شركة عاملية متخ�ش�شة يف الأم���ن وال�شالمة  - ا�شت�شاري اأعمال 
الأم���ن وال�شالم���ة مب�شروع جبل عمر )مراجعة وتدقي���ق متطلبات ال�شالمة واحلماي���ة ومكافحة احلريق للموقع 
العام بامل�شروع (  - العمل حاليا مب�شروع واحة مكة ) عمائر ال�شكان املي�شر ( وذلك بعمل املخططات اخلا�شة 

بو�شائل ال�شالمة وتنفيذها على الطبيعة

الروؤية:
الرق���ي مبهنة الهند�شة واملهند�شني واملكات���ب الهند�شية ورفع م�شتوى اأدائهم والتحفيز على الب���داع والبتكارلتحقيق اأعلى مكانه لأ�شمى 

مهنة من خالل التايل :
- متابعة مو�شوع الكادر الهند�شي وتفعيله.

- عمل ندوات وموؤمترات ب�شفة دورية وم�شتمرة للتوا�شل الدائم مع املهند�شني والطالع على اأفكارهم. 
- ت�شجيع اأعمال البحث والتطوير والبداع وحتفيز النابغني يف جمالت الهند�شة.

- تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات اخلا�شة مبجال الهند�شة يف القطاعني العام واخلا�ض واقرتاح التعديالت الالزمة لتحقيق اأهداف 
وروؤية الهيئة اخلا�شة باملهند�شني.

- حتقيق امل�شاركة بني ال�شركات ال�شعودية وال�شركات الأجنبية كما قمنا نحن بذلك مع �شركة ) Aon( وذلك لكت�شاب اخلربات العلمية 
والعملية يف جمال الهند�شة.

- العمل على توعية املجتمع باأهمية دور الهيئة واملهند�شني من خالل برامج التوعية.
- و�شع خطة ذات ثوابت واأ�شول واأهداف قابلة للتطبيق على اأر�ض الواقع للنهو�ض بالهيئة واملوؤ�ش�شات الهند�شية.

- اقامة ور�ض عمل ب�شفة دورية وذلك للنهو�ض مب�شتوى املهند�شني العاملني يف جميع املجالت الهند�شية.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة كيميائية

التخ�ش�ض
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

علي بن عمري م�ساري ال�سهراين 

املوؤهــلت: دكت���وراه هند�شة كيميائية، جامعة امللك �شع���ود، 1427ه� - ماج�شتري علوم بيئ���ة، جامعة لنكا�شرت، اململكة 
املتحدة /لنكا�شرت 1415ه� -  بكالوريو�ض هند�شة كيميائية، جامعة امللك �شعود، 1407ه�.

اخلــربات: 1408 ه���� : التعي���ني برتب���ة مالزم اأول مهند����ض بالدفاع امل���دين 1408 – 1435 ه� - مدي���ر �شعبة املخاطر 
الكيميائية والتقنية، �شعبة املخاطر احلربية، �شعبة التخطيط الهند�شي، �شعبة التخطيط للطوارئ، اإدارة الربامج، اإدارة 
التخطيط للطوارئ. 1435 - 1438ه� : مدير الإدارة العامة للحماية املدنية. 1438 - 1439 ه�: اأمني عام جمل�ض الدفاع 

املدين1439/2/25 ه� : �شدور القرار امللكي بالإحالة للتقاعد برتبة لواء د. مهند�ض.
خربات اأخرى: - �شابط ات�شال مع مكتب تن�شيق ال�شئون الإن�شانية/ الأمم املتحدة. 

- خبري تن�شيق وتقييم الكوارث/ مكتب تن�شيق ال�شئون الإن�شانية.
اأهم االأعمال واالإجنازات: �شكرتارية وع�شوية عدد من اللجان الهامة. اخلطط الوطنية والعامة للطوارئ والكوارث.

تطوي���ر مناه���ج كلي���ة امللك فهد الأمنية ومعه���د الدفاع املدين. ع�شو يف ع���دد من اللجان العلمي���ة والتح�شريية للندوات 
واملوؤمت���رات. ع�شو فريق معاجلة اختطاف الطائرات.التدري�ض يف كلية امللك فهد الأمنية ومعهد الدفاع املدين. مراجعة 
الأنظمة واللوائح التنظيمية. �شراكات اإ�شرتاتيجية واتفاقيات ثنائية مع جهات دولية ووطنية. رئي�ض الفريق الوطني للحد 
م���ن خماطر الكوارث. درا�شات وتقارير عن املخاطر والكوارث باململكة. م�شاريع �شافرات الإنذار ببع�ض املناطق. فريق 

البحث والإنقاذ الدويل ال�شعودي. الإ�شدارات: ورقة علمية من�شورة وكتابني.

الروؤية:
التكام���ل وال�شراك���ة الفعلية فيما بني خمتلف مكونات الهيئة من جهة، ومع اجله���ات احلكومية واخلا�شة واجلامعات من جهة اأخرى ِلُتمار�ض املهن الهند�شية 

بكفاءات موؤهلة وباأف�شل املعايري.

االأهداف:
تطوي���ر املمار�ش���ات املهني���ة الهند�شية وتنمية وت�شجي���ع املهارات واإثراء الفك���ر العلمي والتطبيق العملي من خ���الل: تطوير العالق���ات التنظيمية والت�شريعية 
م���ع اجلهات املختلف���ة تاأ�شياًل للدور الأ�شا�شي للهيئة يف املمار�ش���ات املهنية. حتفيز وتعزيز امل�شاركة الفعالة لل�شركات واملكات���ب الهند�شية يف تنفيذ م�شاريع 
القطاعني العام واخلا�ض. اإيجاد �شراكات مع الكيانات املختلفة يف املجالت الأكادميية والتدريبية واملهنية بهدف الإرتقاء باملهنة ورفع م�شتوى الدخل املادي 

للهيئة. بناء بيئة ادارية متطورة يف الهيئة رائدة يف تقنية املعلومات والبيانات وحمفزة لالإبداع والتميز.

اخلطط:
تاأ�شي���ل العالق���ة بالقطاع���ني احلكومي واخلا�ض يف جمي���ع املجالت الت�شريعي���ة والتنظيمية والعمل بقرب م���ع متخذي القرار مبا يخ���دم املهنة وممار�شيها 
وال�ش���ركاء. تبن���ي مب���ادرات ت�شجيعية وحتفيزية ت�شاعد عل���ى توطيد العالقة وجناحها فيما ب���ني اجلهات احلكومية واخلا�شة من جه���ة وال�شركات واملكاتب 
الهند�شي���ة الأع�ش���اء من جهة اأخرى. اإثراء بيئة املمار�شات املهنية الهند�شية بتفعي���ل الن�شاطات الهامة كالتفتي�ض والفح�ض ومراقبة اجلودة وغريها. العمل 
عل���ى ايج���اد �شراكات نوعية مع اجلهات ذات العالق���ة يف القطاعني العام واخلا�ض ويف املجال الأكادميي للم�شاهم���ة يف م�شاريع دائمة )وقفية( ذوات عائد 

مادي. العمل على ايجاد واعتماد اآلية تنفيذية للتفتي�ض واملراقبة على املمار�شات املهنية ور�شد املخالفات وتطبيق العقوبات.
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

الهند�سة املعمارية

التخ�ش�ض

24

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عماد بن عبداهلل ح�سني الوطبان

املوؤهلت: 
- بكالوريو����ض هند�ش���ة معمارية من جامعة امللك �شعود 1986 	•�شه���ادات يف احلا�شب الآيل تخطيط واإ�شراف من معهد 
الإدارة 1989-1992 	•�شه���ادات يف اإدارة وجدول���ة وميزانية امل�شاريع وحتليل تاأخر امل�شاريع و اح�شار احلرج يف امل�شاريع 
من Nielson Murster Group 2005  	•�شهادات يف القدرة الب�شرية يف الإدارة والإلقاء والفعال واخذ القرارات واإدارة 
الوق���ت م���ن MEC MANAGEMENT BRUCSEL 1997 لالإدارة يف بروك�شيل 	•�شه���ادات يف الأداء الوظيفي ونوعية 
الأداء م���ن MEMC Middle East 1998	•�شه���ادات يف تكني���ك الر�ش���م الهند�شي من كلي���ة MTI امريكا	•�شهادات يف 
غ�شيل الأموال /الحتيال/ اللتزام من Banker Academy 2012-2013	•�شهادات يف اإدارة املرافق وال�شيانة املتقدمة 

.201 IIR Middle East من
اخلــربات : 	•مدي���ر وموؤ�ش����ض مكتب املعماري العربي لالإ�شت�شارات الهند�شية حت���ى الآن 	•مدير الإدارة الهند�شية 
ومراقب���ة متويل امل�شاري���ع الكربى 2015	•مدير اإدارة املباين وال�شرافات وال�شيان���ة للبنك ال�شعودي لالإ�شتثمار2006	•
مدير اإدارة املباين وكبري املهند�شني يف البنك ا ل�شعودي الفرن�شي 1993	•رئي�ض املباين يف الإت�شالت ال�شعودية وامل�شرف 
عل���ى م�شاريع �ش���ركات ال.ام اريك�شون و�شيمن�ض العاملية 1988	•مهند�ض موق���ع مل�شاريع درع ال�شالم وج�شر البحرين يف 

Ballast Niddam 1986 شركة�

االإجنازات: 
	•ت�شمي���م مبن���ى بن���ك منوذجي مبعايري بيئي���ة جديدة لعمل نقلة يف ت�شاميم البنوك باإعط���اء ال�شفافية جلذب العمالء وال�شتثمار 
مم���ا اأدى باق���ي البن���وك القتبا�ض منه. ومت تنفيذ اكرث من 60 منوذجا  	•مت تطوير ت�شميم الأب���راج مبتعدين عن املاألوف وو�شع الن�شبة 
اجلمالية اأ�شا�ض يف الت�شميم  	•نظام لل�شيانة مبتكرة وذلك بتقليل الأيدي العاملة وامل�شاركة مع امل�شتفيدين ومت تقليل التكاليف بحوايل 

30% عن املعتاد. 

االأهـداف: 
 	•اأن تك���ون الهيئ���ة جه���ة تنظيمية ل�شناعة الكف���اءات وترخي�ض القطاع���ات الهند�شية وجعله���ا ذات ثقة يف املجتم���ع يف املحافظة على 
املقايي����ض املهني���ة العاملية يف التناف�ض ال�شريف 	•اللت���زام متقبال للتغيري وفعال يف روؤية )2030( 	•جعل �شعار الهيئة عالمة جتارية تدل 
على الثقة واجلودة والتميز وت�شدرها مكانة عاملية بني اجلمعيات وا�شتقطاب وت�شدير اخلربات الهند�شية وعمل التحالفات مع الهيئات 
املماثل���ة  	•ا�ش���راك ال�شت�شاريات يف املجالت الهند�شية  	••ت�شجيع البحث والبتكار يف �شناع���ة ال�شت�شارات الهند�شة وتبنيها وعر�شها 
على م�شتثمرين وبناء �شراكات ا�شرتاتيجية  	•عمل املعار�ض واملوؤمترات وامللتقيات لإبراز الكفاءات والأعمال املميزة بجوائز اإبداع ونقل 

اخلربات الأجنبية وتقوية التوا�شل معها.
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة كهربائية

التخ�ش�ض

25

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عياده بن عايد الدهم�سي العنزي

املوؤهلت: 
- دكتوراه يف الهند�شة كهربائية. 

اخلربات: 
- م�شنف م�شت�شار يف هيئة املهند�شني. 

- املالك واملدير العام ملكتب برج التعمري لال�شت�شارات الهند�شية يف املنطقة ال�شرقية.
- متقاعد من �شركة �شيفرون العربية ال�شعودية البرتولية.

- خ���ربة يف الإدارة العام���ة واإدارة امل�شاريع ال�شناعية وغ���ري ال�شناعية والتدري����ض والت�شميم وال�شراف على 
امل�شاريع.

الع�سويات: 
- ع�شو يف املجل�ض ال�شت�شاري لرابطة الأحياء يف املنطقة ال�شرقية. 

الروؤية:
الرقي مبهنة الهند�شة ومتكني املهند�شني واملوؤ�ش�شات الهند�شية من الو�شول للحلول املثلى وت�شجيع البداع و البتكار.

االآهداف:
- بناء كفاءات هند�شية متميزة اإيجاد بيئة هند�شية حمفزة. 

- اإيجاد التناف�ض بني املن�شاآت الهند�شية واملهند�شني. 

اخلطط:
- دعم اجلامعات لرفع م�شتوى التعليم الهند�شي.

- ا�شتحداث برامج تدريبية عالية اجلودة متكن املهند�ض من �شق طريقة يف احلياة العملية.
- حفظ حقوق املهند�شني بالتوظيف بعد التخرج.

- العمل على متكني املهند�شني يف املنا�شب القيادية. 
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

ماج�ستري

هند�سة ميكانكية

التخ�ش�ض

26

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

فرج بن عبداهلل عبداملوىل اجلدعاين

املوؤهلت: 
- بكالوريو�ض الهند�شة امليكانيكية من جامعة امللك عبد العزيز بجدة.
- بكالوريو�ض الأنظمة جامعة الأمام حممد بن �شعود )حتت التخرج(.

ع�سويات الهيئات واجلمعيات العلمية: 
 ع�ش���و الهيئ���ة ال�شعودي���ة  للمهند�ش���ني  بدرجة  مهند�ض ا�شت�ش���اري،  ع�شو اجلمعي���ة العاملية لإدارة امل�شاري���ع )PMI( وحا�شل على 
�شه���ادة اح���رتاف اإدارة امل�شاريع )PMP(، ع�شو مركز التحكي���م اخلليجي وحمكم معتمد، ع�شو مركز التحكي���م الهند�شي بالهيئة 
ال�شعودي���ة للمهند�ش���ني حمكم فئة اأ، ع�شو جلنة املكاتب الهند�شية بغرفة ج���ده التجارية، ع�شو جلنة املقاولني بغرفة جده التجارية.

اخلربة العملية واملنا�سب القيادية:
- متتد خربة املهند�ض فرج العملية لأكرث من ع�شرين عامًا من العمل الهند�شي يف قطاع الهند�شة وال�شناعة واملقاولت يف 
عدد من ال�شركات الرائدة عمل خاللها.  رئي�ض جمل�ض اإدارة و�شريك موؤ�ش�ض ب�شركة املدى املتقدمة للتجارة واملقاولت. 
- مال���ك ومدير عام اجلود املتقدمة لال�شت�شارات الهند�شية، مدير عام ل�شركة املرافق الإن�شائية، مدير املنطقة الغربية 
ب�شركة احلربي للتجارة املقاولت، مدير مراقبة امل�شاريع ب�شركة احلدادة املحدودة، مدير فني ل�شركة دامي بوجن لويد. 

- العم���ل عل���ى رفع م�شتوى التوا�شل مع كافة القطاع���ات احلكومية واخلا�شة ذات العالقة واأ�شحاب الق���رار لتذليل املعوقات التي تواجه 
املهند�شني وحت�شني بيئة العمل الهند�شي. 

- العم���ل عل���ى توطني الوظائف الهند�شية من خالل برامج التدري���ب املنتهي بالتوظيف بالتعاون مع اجلهات املخت�شة، مثل وزارتي العمل 
واخلدم���ة املدنية، �شندوق تنمية املوارد الب�شرية، واجلامع���ات والكليات واملعاهد املنت�شرة يف كافة مدن اململكة ومن�شاآت القطاعني العام 

واخلا�ض خللق فر�ض وظيفية منا�شبة ت�شتوعب جميع املهند�شني الباحثني عن عمل.
- العم���ل عل���ى تطوير املكات���ب الهند�شية وحت�ش���ني خمرجاتها وتفعي���ل الرقابة عل���ى امل�شاريع الهند�شي���ة ت�شميمًا وتنفي���ذًا بغر�ض رفع 

اجلودة.
- العم���ل على تو�شيع رقعة انت�شار الهيئ���ة ال�شعودية ملهند�شني  لت�شل اإىل جميع مدن اململكة من خالل الفروع واملجال�ض وال�شعب والأندية 

الهند�شية.
- العم���ل عل���ى رفع م�شتوى التو�شل مع النقابات والهيئات الهند�شية يف اخلليج واملنطقة العربية والعاملية والعمل على رفع م�شتوى التعاون 

ونقل اخلربات والتدريب والتطوير. 
- العمل على رفع م�شتوى التوا�شل مع خمتلف اأطياف املجتمع املدين باعتبارهم العميل لكافة اأفرع العمل الهند�شي ومعرفة مدى ر�شاهم 

عن م�شتوى اخلدمات التي يقدمها القطاع والتعرف على مالحظاتهم واحتياجاتهم للو�شول باخلدمات املقدمة اإىل م�شتوى تطلعاتهم.



144

أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة معمارية

التخ�ش�ض

27

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ك�ساب بن �سربم عناد ال�سمري 

- بكالوريو�ض هند�شة معمارية - جامعة امللك �شعود. 
- لغة اجنليزية معهد اإي اإل اآي بجامعة بيت�شبريغ بالوليات املتحدة الأمريكية. 

- مدير �شركة ك�شاب و �شريكه لال�شت�شارات الهند�شية. 
-  ع�شو معني يف املجل�ض البلدي باملنطقة ال�شمالية. 

- ع�شو يف فرع هيئة املهند�شني بعرعر. 
-  حا�شل على عدة دورات يف الإدارة الهند�شية والإ�شتدامة والعمارة واملخاطر الهند�شية. 

- اإجادة برامج الكمبيوتر والر�شم الهند�شي والتحدث والكتابة باللغة الجنليزية. 
- اإقامة عدة حما�شرات عن ال�شتدامة والأبنية اخل�شراء يف مناطق اململكة.

- مت ن�شر م�شاركات يف جملة املهند�ض يف عام 2017. 

الروؤية: 
موا�شلة تطوير العمل الهند�شي بكافة التخ�ش�شات الهند�شية و الرقي باملهنة الهند�شية.

االهداف واخلطط: 
- ايجاد فر�ض عمل وظيفية للمهند�شني و املهند�شات من خالل توقيع املذكرات مع كربى ال�شركات.

- موا�شلة تدريب املهند�شني و املهند�شات يف التخ�ش�شات املطلوبة يف �شوق العمل.
- تطوير العمل لدى املهند�شني و املهند�شات حديثي التخرج.

- توفري فروع للهيئة يف املناطق الإدارية للمملكة.
- تطوير نظام املجال�ض و ال�شعب الهند�شية مبا يخدم املهند�شني.

- تطوير عمل الهيئة بكافة التخ�ش�شات مع الوزارة احلكومية.
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة معمارية

التخ�ش�ض

28

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ماجد بن �سامي احل�سني احل�سني 

املوؤهلت: 
بكالوريو�ض هند�شة معمارية من جامعة امللك �شعود 2003/2002م. 

- مدير عام �شركة اأ�ش�ض التعمري للمقاولت. 
- م�شنفة من الدرجة الثانية. 

 - تفيذ م�شاريع حكومية بقيمة 400 مليون ريال من عام 2003 - 2009م. 
- مدير مكتب احلياد ل�شت�شارات الهند�شة املعمارية 2009 - حتى الآن. 

- حمكم معتمد من الهيئة ال�شعودية للمهند�شني. 
- دورات يف التحكيم من املركز العربي للتحكيم. 

اإن�شاء مركز مهند�ض امل�شتقبل يعنى بحديثى التخرج وطالب ال�شنة النهائية بكليات الهند�شة لت�شييق الفجوة بني مرحلة التعليم وممار�شة 
املهنة يتقدمون فيه كاأع�شاء بع�شوية جمانية مب�شمى مهند�ض امل�شتقبل. 
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أصحاب المكاتب الهندسية

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

بكالوريو�س

هند�سة معمارية

التخ�ش�ض

29

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ماجد بن حممد عبدالرحمن الطا�سان

املوؤهلت و اخلربات العملّية:
- بكالوريو�ض الهند�شة املعمارية من جامعة اأم القرى)2008م(.

)حاليا(. املعمارية  لال�شت�شارات  الطا�شان  حممد  ماجد  مكتب  عام  ومدير  	•�شاحب 
)�شنتني(. الهند�شية  لال�شت�شارات  العيد  مكتب  لدى  م�شروع  مهند�ض  	•عملت 

�شنوات(. )خم�ض  اأوجيه  �شعودي  �شركة  لدى  معماري  مهند�ض  	•عملت 
. )�شنة(  ال�شامات  اأبو  عادل  موؤ�ش�شة  لدى  الهند�شية  الأعمال  على  م�شرف  	•عملت 

 ح�سلت على دورات تدريبية اإدارية وفنية متعددة:
1- اإدارة الأمالك العقارية .     2- �شمان احلقوق العقارية.                           

3- ثقافة احلقوق.             4- اإدارة امل�شاريع.
5- �شيانة املباين.            6-اأ�ش�ض احرتاف الن�شاط العقاري.   7- دورة اأوتوكاد.

DIPLOMA Pre Intermediate 3 -9   Per-Advanced 1-8        

الروؤية:
تقدمي كل ما هو مميز للرقي ورفع م�شتوى الأداء بالقطاع الهند�شي باململكة العربية ال�شعودية.

الر�سالة:
نوؤمن بواجبنا نحو اللتزام بتقدمي خدمات تدعم املهنة و املهند�ض و املجتمع وت�شجيع البداع والبتكار.

االأهداف :
- النهو�ض لتقدمي اأعلى م�شتوى من املهنية واجلودة 

- تنظيم قواعد مزاولة املهنة ورفع م�شتواها. 
- ورفع كفاءة املهند�شني وت�شجيع التدريب املهني الهند�شي.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ماهر بن ح�سني حممد مو�سى

املوؤهلت: 
- درجة املاج�شتري يف اإدارة اأعمال من جامعة لي�شرت باململكة املتحدة. 

- درجة البكالوريو�ض يف الهند�شة امليكانيكية من جامعة امللك عبد العزيز بجدة. 
- اأ�شغل حاليا من�شب املدير العام ملكتبي ال�شت�شاري واأعمل م�شت�شارا اإقليميا م�شتقال ل�شركة جون�شون كونرتولز العاملية 

يف جمال كفاءة الطاقة واملوا�شفات واملقايي�ض وال�شتدامة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و اإفريقيا.
اخلربات العملية ال�سابقة:

- اأكتوب���ر 2011 اإىل يوني���و 2015م  -  مدي���ر ع���ام املختربات ونائب املدي���ر التنفيذي لتطوير املنتج���ات ب�شركة يونايتيد 
تيكنولوجي���ز - كارير.اأبري���ل 2010 اإىل اأكتوب���ر 2011 - مدي���ر تطوير الأعمال و مدير الت�شوي���ق ب�شركة احلدادة.مار�ض 

2002 اىل مار�ض 2010 - نائب مدير الت�شويق ب�شركة م�شنع �شامكو للمكيفات.التعليم الأكادميي. 
الع�سويات املهنية:

الهيئ���ة ال�شعودي���ة للمهند�شيناللجن���ة الدولي���ة لربنامج الأمم املتح���دة البيئي لتقيي���م بدائل غازات التكيي���ف و التربيد 
.جمعي���ة مهند�شي التكييف و التربيد الأمريكية )ASHRAE(اللجنة الدولي���ة املخ�ش�شة لتطوير العالقات احلكومية يف 

 .)ASHRAE(

الروؤية: 
قطاع هند�شي موؤهل يعمل على اأ�ش�ض ومعايري عاملية ومبحتوى حملي يفوق 50% من خالل بناء وتاأهيل وتوظيف املهند�شني والفنيني ال�شعوديني من اجلن�شني يف العمل 

الهند�شي تركيزا على القطاعات التالية:
1 -الإن�شاء والتعمري وال�شت�شارات الهند�شية.

2 - ال�شناعات الهند�شية ونقل التقنية.
2 - قطاعات كفاءة الطاقة والبيئة امل�شتدامة وتطبيقاتها

ولإمتام ذلك، لدي اإ�شرتاتيجية وا�شحة مبنية على اإحتياجات هذة القطاعات من القوى العاملة وتتما�شى مع املتطلبات اجلديدة لها مبوجب برنامج التحول الوطني 
وروؤية 2030   اأخذًا يف الإعتبار ما يلي:

املحلي،  املحتوى  من  قدر  وباأكرب  الأ�شا�شية  التزاماتها  اإمتام  من  متكنها  والتي  للموؤ�ش�شات  الأ�شا�شية  والإدارية  والتقنية  الفنية  املتطلبات  على  املوؤثرة  	•املتغريات 
على �شبيل املثال )كود البناء ال�شعودي - املوا�شفات واملقايي�ض - الإجراءات املتبعة لإمتام الأعمال(

والفني  املهني  للدعم  اآلية  )اإيجاد  وبكوادر حملية.  والعاملية  الإقليمية  للمملكة مع مثيالتها  الإقت�شادية اجلديدة  البيئة  املناف�شة يف  الوطنية من  املوؤ�ش�شات  	•متكني 
من خالل الهيئة(.

	•بناء املهند�شني والفنيني ال�شعوديني وتاأهيلهم للمناف�شة يف �شوق العمل يف القطاعات املذكورة حمليًا واإقليميًا ودوليًا)تنمية روح املبادرة والتطوير امل�شتمر والإتقان 
يف العمل واجلوانب الأخالقية للمهنة(، و�شيتم العمل على خطتني:

1 - خطة ق�شرية املدى ت�شتهدف اخلريجني من املهند�شني والفنيني من اجلن�شني لتوظيف اأكرب قدر منهم يف �شوق العمل لتغطية حاجة املوؤ�ش�شات من القوى العاملة 
من خالل برامج متخ�ش�شة وخمت�شرة مبنية على التطبيقات العملية للوظائف املتاحة.

2 - خطة طويلة املدى ت�شتهدف البناء املرحلي للمهند�ض والفني من اجلن�شني ابتداء من مراحل التعليم الأ�شا�شي وحتى الو�شول اىل درجة العتماد املهني املطلوبة 
وامل�شاركة البناءة يف �شوق العمل.

هذا بجانب املحافظة على ما اأجنزته الهيئة خالل الدورات ال�شابقة من برامج تدعم التدريب والتاأمني ال�شحي واملهني والعمل على تطويرها.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن �سالح حممد احلماد

- ع�شو الهيئة ال�شعودية للمهند�شني منذ عام 1407ه�.
- مهند�ض  بدرجة  " م�شت�شار "                     

التعليم : بكالوريو�ض هند�شة مدنية من جامعة امللك �شعود يناير 1986م. 
- منذ مار�ض 2013م اإىل تاريخة اأدير مكتبي الأ�شت�شارى الهند�شي اخلا�ض والذي يتخ�ش�ض يف اإدارة امل�شاريع والت�شميم 

والإ�شراف على امل�شاريع العامة ال�شعودية واملتخ�ش�شة يف �شناعة الأنابيب الفايرب قال�ض. 
- عملت بالإدارة العامة لالأ�شغال الع�شكرية يف الإ�شراف على امل�شاريع واإدارتها ملدة جتاوزت 21 �شنة، اأ�شرفت فيها على 
العدي���د م���ن امل�شاريع  واإدرتها بكل جدارة، ومت ح���ل العديد من امل�شاكل اأثناء التنفيذ ومت ح���ل معظم م�شاكل التنفيذ يف 

تلك امل�شاريع. 
- مت امل�شاركة يف العديد من الدورات واملنتديات واملوؤمترات يف  املجال الهند�شي ولدي دورات يف التحكيم الهند�شي. 

- ع�شو يف العديد من اللجان، مثل هيئة املهند�شني املدنيني، هيئة املهند�شني الأمريكيني املدنية منذ 1990م. 
- ع�شو يف املعهد الأمريكي للخر�شانة منذ 1991م. 

- بالإ�شاف���ة اإىل اخل���ربات ال�شابقة فق���د �شاركت يف العديد من اللج���ان واملوؤمترات والجتماع���ات، ومت حل العديد من 
امل�ش���اكل يف التنفي���ذ والو�شول اإىل حلول ملعظ���م امل�شاكل الهند�شية التي تعرت�ض املقاول���ني يف تنفيذ اأعمال امل�شاريع على 

مدى 28 �شنة من اخلربة.

- اأهدف من تر�شيح نف�شي تقدمي خرباتي التي جتاوزت ال�34 �شنة يف جمال الهند�شة فى القطاعني العام واخلا�ض.
- خدمة مهنتي من خالل الهيئة.

- خدمة الزمالء اأ�شحاب املكاتب.
- تطوير املهنة والرقي فيها.

- دعم املهند�شني حديثي التخرج وخلق وظائف لهم.
- تنظيم املهنة من خالل الهيئة بالتعاون مع الزمالء.

- اإيجاد م�شادر دخل للهيئة جديدة.
- تنظيم قطاع املكاتب وخلق فر�ض لها يف ال�شوق املحلي. 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن عبدالعايل ال�سامري العجمي 

املوؤهل العلمي: 
- بكالوريو�ض هند�شة مدنية �شنة 1410 ه� ) جامعة امللك �شعود (

اخلربات العلمية: 
- العمل بوزارة النقل ملدة )13( �شنة تذرج يف عدة من املنا�شب املختلفة من عام 1410 ه� - 1423ه� 

- املدير العام باملكتب الذهبي لالإ�شت�شارات الهند�شية من عام 2005 م. 

الع�سويات:
- ع�شو باجلمعية ال�شعودية للهند�شة املدنية.

- ع�شو بجمعية هند�شة الطرق اخلليجية.
- ع�شو بالهيئة ال�شعودية للمهند�شني.

- توظيف وتاأهيل املهند�شني ال�شعوديني حديثي التخرج من اجلن�شني ورفع م�شتوى الأداء وت�شجيع وحتفيز الإبداع والإبتكار لتحقيق مكانة 
مرموقة دوليًا.

- و�ش���ع خطة لحت���اد وتعاون املكاتب الهند�شية يف خمتلف املناطق باململكة وتكوين كيانات كبرية ت�شتطيع امل�شاركة يف امل�شاريع العمالقة 
املقرتحة يف روؤية اململكة 2030 . 

- تنظيم العمل الهند�شي وتطوير اآلية املناف�شات احلكومية الهند�شية. 

- بناء وتطوير كفاءات هند�شية مميزة ت�شاهم باإيجابية يف التنمية الإقت�شادية يف اململكة. 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن عبداهلل عاي�س القرين 

املوؤهلت:  - ماج�شتري علوم ع�شكرية - بكالوريو�ض هند�شة كهربائية - �شهادة قيادة ال�شفن باأعايل البحار. 

االأعمال ال�سابقة:
- �شفن القوات البحرية  - قائد مركز �شيانة  - قائد م�شاة البحرية باملنطقة ال�شرقية.

قائد مدر�شة التخ�ش�شات الفنية بالقوات البحرية  -مدرب دورات خمتلفة بالقوات البحرية.

الع�سويات :
- ع�شو الهيئة ال�شعودية للمهند�شني. 

- ع�شو هيئة التحكيم الدويل لف�ض املنازعات )ان�شاءات ومقاولت(.
- قا�شي ت�شوية املنازعات باملحكمة الدولية بلندن.

- خبري حتكيم مبركز التحكيم الهند�شي للهيئة ال�شعودية للمهند�شني.
- ع�شو اجلمعية ال�شعودية للجودة.

- ع�شو بهيئة املحكمني بالكادميية الدولية للو�شاطة والتحكيم.
.)ICDL( الرخ�شة الدولية لقيادة احلا�شب اليل -

الروؤية: 
�شعارنا نعمل معًا لتطوير مهنتنا بكل جهد واإخال�ض خلدمة كافة �شرائح املهند�شني واملهند�شات.

االهداف واخلطط: 
1. املهنة:  

الرقي باملهنة تطوير وحتديث ومراجعة الجراءات واللوائح التي تطور من م�شتوى املهنة مبا يتنا�شب مع روؤية املهند�ض والعمل على تطويرها وال�شعي لتطبيق 
املعايري الدولية واملحلية لتنفيذ روؤية 2030 

2. املهند�ض:  
م�شلحة  فيه  ملا  املهند�ض  مبهنة  للرقي  وال�شعي  املجتمع  وخدمة  باملجتمع  املهند�ض  ومكانة  التطوير  ملواكبة  املهند�ض  قدرات  لتحفيز  الربامج  تطوير   -

املهند�ض. 
- التوعية بواجبات املهند�ض ودوره يف امل�شاهمة باملجتمع. 

- امل�شاهمة بو�شع حلول حلديثي التخرج بالرفع من قدراتهم واإيجاد برامج تاهيل منا�شبة لهم للم�شاعدة يف قبولهم للح�شول على فر�ض عمل منا�شبة. 
- ت�شجيل املهند�ض احلديث لدى هيئة املهند�شني وتعبئة ال�شرية الذاتية وايجاد دورات مبجال تخ�ش�شهم ودورات لغة اجنليزية لتاهيلهم ل�شوق العمل. 

- تكثيف حمالت التوعية بني كافة �شرائح املهند�شني بقبول الن�شمام اإىل بيت املهند�ض واحل�شول على الع�شوية الأ�شا�شية وتقدمي منافع تفيد املهند�ض. 

3. ال�شركات واملكاتب الهند�شية: 
مراجعة الجراءات واللوائح التي تخدم ال�شركات واملكاتب الهند�شية وتطوير الجراءات املنا�شبة لها مبا يتنا�شب مع روؤية عمل املهنة. 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

حممد بن ع�سيد �سامل ال�سراري

بكالوريو�ض هند�شة مدنية من جامعة الريا�ض 1389ه�.
- 1398- 1401ه� مهند�ض مدين اإدارة تخطيط املدن/اجلوف. 

تخطيط  باإدارة  الهند�شية  الإدارة  مدير  بعمل  ومكلف  البلديات  بوزارة  مهند�ض مدين  1403ه�   -1401 -
املدن بال�شمال - 1403- 1405ه� مدير �شعبة املرافق العامة ومكلف بقرار من الوزير بعمل مدير الإدارة 
العامة  باملديرية  الهند�شية  الإدارة  مدير  1405-1409ه�  الأ�شا�شي  لعملي  بالإ�شافة  �شنة  وملدة  الهند�شية 
بال�شمال 1414-  والقروية  البلديه  ال�شوؤون  بال�شمال 1409- 1414ه� مدير عام  والقروية  البلدية  لل�شوؤون 
1415ه� مدير عام م�شلحة املياه وال�شرف ال�شحي مبنطقة تبوك 1415- 1418ه� وزارة ال�شوؤون البلدية 
والقروية � تخطيط املدن 1418ه� حتى تاريخه مدير عام موؤ�ش�شة املهند�ض للتجارة واملقاولت 1419ه� حتى 
تاريخه مدير عام مكتب املهند�ض حممد ع�شيد لالإ�شت�شارات الهند�شية 1422ه� -1429ه� ع�شو جمل�ض 
منطقة اجلوف ورئي�ض جلنة اخلدمات ال�شحية والبلدية باملجل�ض )دورتني(1429ه� -1436ه� ع�شو جمل�ض 

التنمية ال�شياحية باجلوف 1429ه� رئي�ض جمل�ض الهيئة ال�شعودية للمهند�شني باجلوف حتى الآن.

- متابعة وانهاء كادر املهند�شني وامتام مابداأه املجل�ض ال�شابق. 
- الهتمام بتاأهيل وتدريب املهند�شني الذين على راأ�ض العمل.

- العمل على التاأمني الطبي والتعاوين لكافة املهند�شني عن طريق الهيئة وبالتن�شيق مع جهات الخت�شا�ض. 
- العمل على اإيجاد م�شادر ذاتية للهيئة لالعتماد على نف�شها وتنمية مواردها. 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

م�سعل بن م�سلح الدعجاين العتيبي

- خريج جامعة امللك �شعود 1993 �شركة تقنية الت�شالت. 
- رئي�ض ق�شم الإلكرتونيات 1998 �شركة لو�شنت تكلنوجي. 

-  مركز مراقبه ال�شبكة الوطنية2001 �شركة اريك�شون العاملية. 
- مدير مقا�شم املنطقة الو�شطى2002 �شركة الت�شالت ال�شعودية. 

- مدير ت�شغيل اخلدمات امل�شافة 2007 �شركة جنيفر العاملية. 
- مدير مبيعات الت�شالت 2009 �شركة احلا�شبات ال�شعودية. 

- مدير مبيعات الت�شالت2012 مكتب الأبحات املتقدمة الهند�شي. 

الروؤية:
امل�شاهم���ة يف الرتق���اء مبمار�شات املهنة واأمن���اط ومنهجية العمل الهند�شي يف اململكة �شواء يف جمال الت�شييد والبن���اء والنفط والنقل وال�شناعة اخلا�شة اأو 

العامة. 

االأهداف واخلطط:
- اأن يك���ون هن���اك اإ�شراف هند�شي على تنفيذ ال�شبكات الكهربائية والإلكرتوميكانيكية للمباين واملنازل واملن�شاأت وتفعيل الأنظمة الذكية فيها، وذلك لتوفري 

الطاقة والأمن وال�شالمة واإيجاد مباين ذكية .
- تفعي���ل التخ�ش�ش���ات الهند�شي���ة الأخرى كالهند�ش���ة الكهربائية - الت�شالت - الأمن وال�شالم���ة- وذلك لدمج التقنية احلديث���ة وت�شريع انرتنت الأ�شياء 

.)IOT(
- ن�شر الثقافة الهند�شية يف املجتمع عن طريق اللقاءات واملنتديات واملعار�ض.

- التن�شي���ق ب���ني اجلامعات واملعاهد ومكتب العمل ومراكز البحوث لتوفري وتاأهيل وتدريب املهند�شني وخلق واإيجاد الوظائف الهند�شية املطلوبة ح�شب حاجة 
ال�شوق. 

- امل�شاهمة يف اإيجاد احللول املنا�شبة للم�شاكل الهند�شية وو�شع الطرق املنا�شبه حللها.
- اإيج���اد اآلي���ة لرب���ط اأي عمل هند�ش���ي يف امل�شاريع احلكومي���ة و�شبه احلكومية واخلا�ش���ة للعمل حتت مظلة الهيئ���ة، وذلك لإ�شدار ال�شه���ادات والت�شاريح 
واملوافقات الالزمة لو�شع الت�شاميم الهند�شية واآلية تنفيذها والإ�شراف عليها ح�شب موا�شفات ومعايري الهيئة ال�شعودية للمهند�شني، مثال ذلك: ت�شاميم 
اب���راج الت�ش���الت - البنية التحتية لالت�شالت والكهرباء واملياه وغريها م���ن امل�شاريع املماثلة. بحيث يكون هناك ت�شريح وا�شراف من الهيئة اأو من ميثلها 

ملمار�شة مثل تلك امل�شاريع.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

مهدي بن علي مهدي اآل �سليمان

- بكالوريو�ض الهند�شة املدنية من جامعة امللك عبدالعزيز عام 1996م.
- ماج�شتري يف هند�شة املوا�شالت - املوانئ واملن�شاءات البحرية من جامعة الإ�شكندرية عام 2003م.

- دكتوراه يف الهند�شة املدنية من جامعة نيوكا�شل الربيطانية عام 2008م.
- مدير اإدارة امل�شاريع بحر�ض احلدود يف الفرتة 2009م - 2012م.

- مدير عام مكتب الدكتور مهدي اآل �شليمان لال�شت�شارات الهند�شية منذ عام 2012م.
- رئي����ض جمل����ض اإدارة ال�شرك���ة ال�شرقية للتنمي���ة املدرجة يف ال�ش���وق املالية يف الفرتة ابري���ل 2014م - مار�ض 

2016م.
- ع�شو جمل�ض اإدارة الهيئة ال�شعودية للمهند�شني يف دورته احلالية.

الروؤية: 
تهيئة بيئة تناف�شية وملهمة للمهند�ض ال�شعودي متكنه من الإبداع يف مهنته. 

االأهداف:
1- ال�شتمرار يف مبادرات خطة التحول الإ�شرتاتيجي للهيئة.

2- تفعيل قرار جمل�ض الإدارة القا�شي باعتماد 70 مليون ريال ل�شراء مقرات واأندية للهيئة مبناطق اململكة.
3- اعتماد مركز التحكيم الهند�شي ليكون ثاين مركز حتكيم معتمد يف اململكة بعد مركز التحكيم التجاري.

4- اإ�شتمرار دعم دورات اللغة الأجنليزية داخليَا وخارجيًا ودعم الراغبني يف ا�شتكمال درا�شاتهم العليا يف اجلامعات الأهلية باململكة.
5- متابع���ة القرار ال�شامي بتعيني 10% م���ن املهند�شني حديثي التخرج يف م�شاريع اخلدمات الهند�شية وذلك بالتن�شيق مع جميع اجلهات احلكومية واملكاتب 

ال�شت�شارية واإن�شاء من�شة توظيف خا�شة بها. 
.)FE&PE( 6- اعتماد خطة تطوير مهني للمهند�ض ال�شعودي للو�شول اإىل اأعلى درجة مهنية ودعمه يف الإختبارات املهنية

7- اإ�ش���دار دلي���ل اإلزامي للحد الأدنى من متطلبات الت�شميم متوائم مع ك���ود البناء ال�شعودي وحد اأدنى لأتعاب اخلدمات الهند�شية وعقد خدمات هند�شية 
موحد.

8- ت�شكي���ل جل���ان للمجل�ض )جلنة املراجعة الداخلية وجلنة ال�شتثم���ار وجلنة للمزايا واملكافاأت( وت�شكيل جلان من الأع�ش���اء الأ�شا�شيني يف املبادرات التي 
يقرتحونها وتتما�شى مع اأهداف نظام الهيئة.

9- دعم ماأمري ال�شبط لتاأدية مهامهم يف حماية املهنة والعاملني فيها ل�شبط خمالفي نظام مزاولة املهنة.
10- اإبرام املزيد من الإتفاقيات مع ال�شركات لتقدمي خ�شومات ومنافع لالأع�شاء ودعم برامج التاأمني.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

نايف بن حممد اأحمد ال�سيخ

- من عام 2009م حتى الآن اإدارة مكتب املهند�ض نايف حممد ال�شيخ ل�شت�شارات هند�شة التعدين.
- من عام 2016 حتى الآن ع�شوية �شعبة هند�شة التعدين واجليولوجيا يف الهيئة ال�شعودية للمهند�شني.

- 2012 مل���دة �شهري���ن ع�شوي���ة جلن���ة املتابع���ة والتطوي���ر اإحدى اللج���ان التطوعي���ة بالهيئ���ة ال�شعودية 
للمهند�شني، واألغيت ح�شب توجه الأمني اجلديد حينها.

- 2008م حت���ى 2009م العم���ل ل���دى ال�شرك���ة ال�شعودية الكندي���ة لأعمال التعدي���ن CIT  مبهنة مهند�ض 
م�شرف على مواقع احلفر والت�شغيل.

- 2002م حت���ى 2006 م العمل ل���دى جمموعة بن لدن ال�شعودية يف مهنة مهند�ض تعدين لالإ�شراف على 
عمليات الإنتاج يف حمجر البيانكو مبحافظة القويعية .

- 2001م احل�شول على درجة البكالوريو�ض من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة – كلية الهند�شة – ق�شم 
هند�شة التعدين.

1- حت�ش���ني مناف���ع الع�شوي���ة مبن���ح دورة جمانية ل���كل ع�شوية جدي���دة وعمل حزمة م���ن ال���دورات التخ�ش�شية تقدم باأق�ش���اط مي�شرة 
لالأع�شاء.

2- حتفيز ال�شعب الهند�شية للعمل يف البحوث العلمية واإعداد دورات تخ�ش�شية ورفع �شقف املخ�ش�ض ال�شنوي لها.
3- تعزي���ز دور الهيئ���ة ال�شعودي���ة للمهند�ش���ني يف تنظيم العمل الهند�ش���ي باأخذ �شالحيات اأك���رث فعالية وو�شع قوان���ني ملزمة للمقاولني 

وال�شركات واملكاتب ال�شت�شارية بتوطني املهنة.
4- فر�ض ن�شبة خا�شة ل�شعودة وظائف املهند�شني ل تقل عن 30% يف امل�شاريع احلكومية .

5- اإن�شاء �شندوق تكافل املهند�شني لدعم املهند�شني حديثي التخرج والعاطلني عن العمل.
6- اإن�شاء �شندوق �شمان الهند�شة لدعم ورعاية وتطوير املكاتب الهند�شية اجلديدة وال�شغرية.

7- عمل دليل و�شفي للمهن الهند�شية ومهامها واملوؤهالت الالزمة لها ودرجاتها واعتماده يف وزارة العمل و وزارة اخلدمة املدنية.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

نايف بن حممد مقبل ال�سامخ

املوؤهل العلمي:
بكالوري�و�ض هند�ش�ة - جامع�ة امللك �شعود 1997م.العمل : 2015 - حتى الآن، مدير عام مكتب هلز العربية لال�شت�شارات 
الهند�شية.2010–2015 م�شت�شار نائب الرئي�ض للطاقة املتجددة وامل�شرف العام على اعمال مكتب نائب الرئي�ض للطاقة 
املتج���ددة- مدينة امللك عبداهلل للطاق���ة الذرية واملتجددة. اأهم الأعمال:2004– 2010مهند�ض ا�شت�شاري- مكتب وكيل 
ال���وزارة- وزارة التج���ارة وال�شناع���ة 2001 – 2004 م�شوؤول ا�شتثم���ار - الهيئة العامة لال�شتثم���ار 1998 -2001 مقيم 
م�شاري���ع ب���اإدارة التنيمة - ال���دار ال�شعودية للخدم���ات ال�شت�شارية ومن�ش���ق اجلانب ال�شعودي مع وكال���ة التعاون الدويل 

اليابانية)جايكا( يف درا�شة وتطوير ا�شتثمار م�شاريع بع�ض القطاعات ال�شناعية باململكة.
اأهم امل�ساركات: 

1- رئي����ض فري���ق عم���ل تنمية ال�شتثم���ار يف القط���اع ال�شناعي باململك���ة بالتعاون مع الوكال���ة اليابانية للتع���اون الدويل 
)جاي���كا(– ال���دار ال�شعودية للخدم���ات ال�شت�شارية.  2- ع�شو اللجن���ة الوزارية للتنظي���م الإداري )الإ�شالح الإداري( 
ممثال عن وزارة التجارة وال�شناعة . 3- ع�شو فريق عمل ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شناعة - وزارة التجارة وال�شناعة. 
4- ع�ش���و فري���ق اخلطة الوطني���ة للعلوم والتقنية - مدينة املل���ك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وممثل ع���ن الدار ال�شعودية 
للخدام���ات ال�شت�شاري���ة ووزارة ال�شناعة والكهرب���اء.  5- ع�شو فريق الدرا�شة القطاعية الكيميائي���ة ال�شاملة باململكة. 

6- ع�شو فريق درا�شة تنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة باململكة.  7- م�شت�شار غري متفرغ مع �شركة �شعودي-تك.

الروؤية:
رفع كفاءة القطاع الهند�شي واإ�شهامه يف دعم حتقيق اهداف الروؤيا الوطنية 2030 من خالل تنمية تطوير الكوادر واملوؤ�ش�شات الهند�شية 

الوطنية لتاأهيلها لقيادة برامج التحول ومواكبة املرحلة املقبلة. 

االأهداف و اخلطط:
1. تنمي���ة روح الب���داع والتطوي���ر لتمكني القطاع من حتقيق اهداف الروؤيا واجناح برامج التح���ول من خالل تعزيز روح املهنة لدى كوادر 

ومكونات القطاع الهند�شي املحلي ب�شقية احلكومي واخلا�ض.
2. تعزيز دور الهيئة يف تذليل العقبات التي حتد من وجود الكوادر ال�شبابية الوطنية املبدعة.

3. تعزيز ال�شتفادة من فتح القطاع للموؤ�ش�شات الدولية لتطور امل�شتوى الهند�شي املحلي وبناء كفاءات وطنية مناف�شه خالل مراحل تنفيذ 
برام���ج الروؤي���ا ولتحقيق ذلك �شيتم تقييم اخلطط املعتمدة لتحقيق اأهداف الهيئة خالل الفرتة ال�شابقة ، ومراجعة ا�شباب التعرث، والتي 

ميكن من خاللها و�شع اآليات منا�شبة لنجاح اأهداف املرحلة القادمة.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ها�سم بن عبداحلكيم خليفة ا�سماعيل

- بكالوريو�ض هند�شة مدنية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1397ه-1977 م.
- بعد جتربة امتدت لأربعة عقود اكت�شفت اأن العمل الهند�شى الذي نقوم به يوؤدي اإىل هدر الأموال 

يف اأعمال البناء وينطبق على عملنا الهند�شي مثل �شعبي عام )طبطب ولي�ض يطلع كوي�ض(.
فخ���الل العق���ود الأربعة مل يتقدم العمل الهند�شي قيد اأمنلة، لأنه ل توجد اأى اآليات لال�شتفادة من 
التقني���ات احلديث���ة يف البناء. يف الدول املتقدمة توقف ا�شتخدام البلوك ول توجد ليا�شة اأو تك�شري 
لأعم���ال التمدي���دات ول ي�شتخدم الرمل يف اأعم���ال الردم حتت بالط الأر�شي���ات والأ�شوء، هو اأن 

م�شاكننا �شارة بال�شحة لعدم احتوائها على اأنظمة تهوية. 
فاأن���ا اأدخل هذه النتخابات بهدف اإيقاف هدر الأموال يف اأعم���ال البناء وال�شتفادة من التقنيات 

احلديثة ببناء املهند�ض املبدع، وكلي اأمل باأن يتحقق ذلك من خالل الهيئة - باذن اهلل -.

الروؤية:
- اأن تكون لنا الريادة يف اإيقاف هدر الأموال يف اأعمال البناء الناجت عن �شلبيات التنفيذ التقليدية غري العملية والعلمية، و�شيعتمد م�شار 

اإيقاف الهدر على التقنيات احلديثة.  

الر�سالة:
- ه���ي اأن يك���ون لنا نهج حتدد معامله خربات املهند�شني لتاليف ال�شلبيات املتمثلة يف التكلفة املرتفعة واجلودة املتدنية واملدة الطويلة، واإن 

حتقيق الأهداف لي�ض بالأمر ال�شهل ويحتاج جهد كبري من املهند�شني الذين لديهم قناعات ب�شرورة ال�شتفادة من التقنيات احلديثة.

االأهداف:
 1�  العم���ل عل���ى رفع م�شتوى الوع���ي لدى املالك بتوفري املعلومات الكافي���ة لتكون هناك قناعة لدى املالك بوج���ود تقنيات حديثة كبدائل 

للنظم التقليدية.
2 � العم���ل عل���ى ا�شتقطاب عدد اأكرب من املهند�شني املقتنعني باأهمية تطبيق التقنيات احلديث���ة يف البناء للم�شاهمة يف الق�شاء على هدر 

الأموال الناجت من �شلبيات اأ�شاليب البناء التقليدية.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ه�سام بن عبداملح�سن ح�سن خا�سقجي

املوؤهلت:
- بكالوريو�ض هند�شة مدنية من جامعة امللك عبد العزيز بجدة عام 1983م. 

- ماج�شتري ادارة هند�شية من كلية الهند�شة جامعة جورج وا�شنطن 1990 م. 

اخلربات والع�سويات:
- عمل���ت بعد التخ���رج مهند�ض موقع يف م�شروع اإ�شكان املدينة املنورة وتنقلت للعمل يف عدة جمالت منها الهند�شية 
واملق���اولت، الأعم���ال اللوج�شتية والنقل والتوزي���ع، واإدارة �شركة قاب�شة متعددة ال�شتثم���ارات، وحاليًا اإدارة مكتبي 
ال�شت�ش���اري م���ع بع�ض الأعمال اخلا�شة يف جمال ت�شميم وتنفيذ و�شيان���ة اأعمال املناظر الطبيعية و ت�شجري املواقع 
و متثي���ل ع���دة �شركات اأوروبية يف نف�ض املجال. لقد اأمتمت العديد من الدورات التدريبية يف التطوير الإداري واملايل 
وغريه���ا، كم���ا اأنني كنت ع�شو يف جمل�ض رجال الأعمال الأمريكي ال�شع���ودي يف جدة وع�شو يف YPO هيئة الرو�شاء 
ال�شب���اب، وحاليًا ع�شو يف جمل����ض الأعمال ال�شعودي الإيطايل. قمت بامل�شارك���ة يف تاأ�شي�ض العديد من ال�شركات يف 
جم���الت الهند�ش���ة، الطاقة، املق���اولت، ال�شحة، التغذية، وال�شتثم���ار. كما اكت�شبت خ���ربات اإدارية متعددة حيث 

تدرجت يف عدة وظائف يف القطاع اخلا�ض حتى و�شلت اإىل رئي�ض تنفيذي ل�شركة قاب�شة.

الروؤية: 
- تكون الهيئة ال�شعودية للمهند�شني هي بيت املهنة واملهند�ض يف اململكة.

االأهداف: 
- اأن تكون الهيئة متطورة ومتغرية ملا يحقق روؤية الوطن وخدمة مهنة الهند�شة واملهند�شني.

- اإيجاد بيئة منا�شبة لتبادل املعرفة واخلربة. - امل�شاهمة يف تنمية الأعمال الهند�شية.    
- العمل على تعزيز دور الهيئة مع جميع اجلهات ذات العالقة.  - احلر�ض على اإيجاد فر�ض للمكاتب النا�شئة واملهند�شني.  

- حتقيق ا�شرتاتيجيات الهيئة بو�شع خطط عملية ميكن تنفيذها على املدى الق�شري واملدى الطويل.
- تعظيم العوائد ال�شتثمارية للهيئة. 

اخلطط: 
يتطلب لو�شع اخلطط التف�شيلية عدة خطوات منها توفر املعلومة وتوفر امل�شادر الب�شرية املنا�شبة وامل�شادر املالية الكافية. لذلك ل بد ان ت�شمل 
اخلط���ط اوًل: الرف���ع مب�شتوى الداء التنفي���ذى داخل الهيئة. ثانيًا: ايجاد الكوادر الب�شرية اجليدة. ثالثا" و�ش���ع موازنة قابلة للتنفيذ. رابعًا: جمع 
املعلوم���ات والتاأك���د من �شحتها لبناء اخلطط على ا�شا�شها. خام�شًا: ان تك���ون اخلطط قابلة للتحقيق على املديني القريب والبعيد. �شاد�شًا: العمل 
على اأن ي�شارك يف هذه اخلطط اجلهات ذات العالقة حتى تكون مبنية على اأ�شا�ض الواقع الفعلي. و�شابعًا: و�شع برامج حتفيزية تناف�شية للقائمني 

على التنفيذ.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ه�سام بن عبداملطلب ال غالب ال�سريف

املوؤهل العلمي : 
بكالوريو�ض من جامعة امللك في�شل بالدمام تخ�ش�ض هند�شة معمارية عام 1407 ه�. 

االعمال التي كلف بها :
مدي���ر اإدارة �شيانة املباين مبنطقة ينبع لالت�شالت )1407 /11 /18 ه� - 15/06/1408 ه�( - مدير هند�شة 
واإن�ش���اءات ال�شبك���ة مبنطقة ينبع لالت�شالت بالنيابة )24/2/1408ه���� - 24/03/1408 ه�(- مدير اإن�شاءات 
ال�شبكة باملنطقة الغربية لالت�شالت بالنيابة )10/06/1409ه� - 04/09/1411 ه�(- مدير اإداراة الرتكيبات 
وال�شيان���ة باملنطقة الغربية لالت�شالت بالنياب���ه )23/1/1412ه� - 18/02/1412 ه�(- مدير اإداراة ال�شئون 
التجارية باملنطقة الغربية لالت�شالت )20/12/1415ه� - 26/04/1415 ه�(- مدير الهاتف ال�شيارة باملنطقة 
الغربي���ة لالت�ش���الت )27/4/1415 ه�����(- مدير اإقليم���ي للخدمات التجاري���ة باملنطقة الغربي���ة لالت�شالت 
)09/03/1416ه� - 30/04/1416 ه�(- رئي�ض عقود احلفريات باملنطقة الغربية لالت�شالت )21/9/1408ه�( 
- رئي����ض ق�شم اجل���ودة واأ�شاليب العمل )20/05/1416 ه�(- رئي�ض ق�شم الربجمة واملواد )24/01/1419 ه�(
رئي�ض مقا�شم جنوب جدة بهند�شة ال�شبكة )15/05/1420 ه�(- رئي�ض ق�شم كبار امل�شرتكني )03/03/1422 ه�(. 

- م�شارك���ة املوؤ�ش�ش���ات الهند�شية ال�شغرية واملتو�شطة واملكاتب الهند�شية الفردي���ة و غريها بالراأي و امل�شورة فيما يخ�ض معوقات العمل البداعي 
ومعوقات العمل الهند�شي .

- الربط بني ال�شركات واملوؤ�ش�شات الهند�شية للم�شاركه يف تنفيذ امل�شاريع الكربى وال�شتفادة من اخلربات وتوفري التكاليف. 
- �شرورة ا�شتخدام التقنيات املتقدمة باملن�شاآت الهند�شية واملهند�شني ال�شعوديني. 

- تقدمي القرتاحات بالقرارات والأنظمة يف القطاعني العام واخلا�ض املتعلقة مبهنة وقطاع الهند�شة. 
- امل�شاهمه يف تقدمي خدمات جيدة لل�شركات واملكاتب الهند�شية واملهند�شني تتنا�شب مع روؤية اململكة امل�شتقبلية.

- تقدمي جوائز و مميزات لالأفراد واملوؤ�ش�شات يف جمالت الت�شاميم.
- البحث العلمي والتطوير والبتكار والبداع يف كافة املجالت الهند�شية �شرورة ملحة مع نقل اخلربات اخلارجية والبدء حيث انتهوا.

- عمل �شوابط وا�شحة ملمار�شة مهنة الهند�شة يف اململكة لالأفراد وال�شركات واملكاتب الهند�شية.
- التن�شيق مع اجلهات التدريبية احلكومية واجلامعات ملواكبة اآخر امل�شتجدات التقنية واحتياجات �شوق العمل.

- امل�شارك���ه الفعال���ة مع اجلامعات حول املناه���ج وتطورها امل�شتمر على �شوء التط���ورات الفنية يف املجال الهند�ش���ي و تطابقها مع العمل امليداين 
واحتياجات ال�شوق.

- ت�شجيع املن�شاآت الهند�شية واملهند�شني ال�شعوديني وتنمية مقدراتهم و معرفتهم بال�شوق و احتياجات العميل.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

هلل بن حممد الدغيلبي العتيبي

املوؤهــلت: �شه���ادة الهند�شة يف جم���ال البرتول من جامعة امللك �شع���ود. - ماج�شت���ري يف الإدارة الهند�شية من جامعة 
اك�شف���ورد يف انتظ���ار م�شادقتها وار�شالها يل، كما احمل العديد من ال�شهادات منها الو�شا الأمريكية يف اأنظمة مكافحة 
احلري���ق واي�شا �شه���ادات دبلوم متقدم يف علوم الإدارة واملوارد الب�شرية من جامع���ة اك�شفورد، اأي�شًا وعدة �شهادات من 

موؤ�ش�شة امللك عبدالعزيز لرعاية املوهوبني.

اخلربات واالإجنازات:  قمت بالعمل من فرتة التخرج اإىل وقتنا احلايل يف العديد من ال�شركات العاملية خارج اململكة 
وداخله���ا :1- جمموع���ة ا�ض تي اك�ض )م�ش���روع اأ�ض اأ�ض �شي لل�شتيل يف ج���ازان القت�شادية، م�ش���روع م�شفاة الريا�ض، 
حمط���ات الكهرباء بالعراق( مدير للم�شروع���ني. 2- �شركة �شانيو �شتيل ) م�شروع ار�شيلو ميتال باجلبيل ( مدير م�شروع 
ا�شت�ش���اري.  3 - ال�شرك���ة الوطنية ال�شينية للبرتول اإن �شي بي �شي عدة م�شاريع يف طريق خري�ض مع اأرامكو. 4- �شركة 
تاجن���ني ال�شيني���ة ل�شناعة معدات البرتول كموؤ�ش�ض لل�شركة داخل اخلليج العرب���ي .5- �شركة التكوم الوكرانية دار�شة 
ع���دة م�شاري���ع خا�شة مبالعب كرة القدم مع الفري���ق الهند�شي من خمتلف اجلن�شيات .6 - �شرك���ة جي تي �شي العاملية 
يف ع���دة م�شاريع يف اأب���و ظبي وداخل اململكة بنظام ربط امل�شاريع الكرتونيًا. وعدة �ش���ركات اخرى منها ت�شاينا هاربور و 

هيونداي.  7- تاأ�شي�ض �شركة هند�شية �شعودية متكاملة الأن�شطة الهند�شية.

1 - رفع الإيرادات املالية والعلمية والتقنية اخلا�ض بالهيئة ال�شعودية للهند�شني وجعلها الهيئة الأوىل على م�شتوى العامل .
2- الرقي مبهنة املهند�ض مهما كان تخ�ش�شة الفرعي مع الدعم الالزم للمهن التابعة لنجاح املهند�ض كالفنيني .

3- احلفاظ على قيمة املهند�ض اجتماعيا.
4- توفري البيئة املنا�شبة التي ت�شاعد يف جناح الكوادر الوطنية الهند�شية يف �شتى املجالت.

5- الزامي���ة ت�شجي���ل اأي مهند�ض يف الهيئة كواجب و�ش���رط اأ�شا�شي لاللتحاق باأي قطاع عمل للحفاظ عل���ى النقطة الأهم وهي الأهتمام 
والرقي بكفاءة املهند�ض ال�شعودي.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

يا�سر بن حمد اإبراهيم الربيعة 

املوؤهلت: بكالوريو�ض هند�شة معمارية من كلية العمارة والتخطيط يف جامعة امللك في�شل بالدمام.
التخ�ش�ض هند�شة البناء 2005م.

 اخلبــــــــــــرات: 1. ع�شو الهيئة ال�شعودية للمهند�شني. 2. ع�شو اجلمعية الوطنية الأمريكية ملكافحة احلريق.
3. ع�ش���و جلنة اخلدمات الهند�شية بالهيئة ال�شعودي���ة للمهند�شني للدورة الرابعة. 4. مهند�ض متعاون مع وزارة 
ال�شحة – جلنة الطب الأ�شري لأعادة ت�شميم وتاأهيل منازل ذوي الأحتياجات اخلا�شة. 5. ع�شو جلنة التنمية 
الجتماعي���ة مبدين���ة اخلرب.  3. مهند�ض متع���اون بجامعة الدمام بكلية العم���ارة والتخطيط. 4. حمكم م�شاريع 
لط���الب العمارة بجامعة الدمام بكلية العم���ارة والتخطيط.  5- �شارك يف عدة موؤمترات ونداوت هند�شية تهتم 
مبهن���ة الهند�ش���ة وتنظيم ممار�شتها.  6. قدم عدة حما�شرات هند�شي���ة متقدمة لطالب كلية الهند�شة بجامعة 
الدمام.7. �شمم و�شارك يف و�شع العديد من ت�شاميم املباين ال�شكنية والتجارية والعامة ب�شورة روتينية يومية 
م���ن خ���الل اإدارته ملكتب الربيعة ل�شت�ش���ارات الهند�شة املعمارية. 8. قام وما يزال يرتاأ����ض عدة فرق ا�شت�شارية 
لإدارة وتنفي���ذ امل�شاري���ع املختلفة.  8. قدم كتي���ب هند�شي متخ�ش�ض )ال�شرتاطات الفني���ة ملواقف ال�شيارات( 
�شدرت منه طبعتني.  9. ح�شل على العديد من الدورات املتقدمة يف املجالت الهند�شية.  11. املدير التنفيذي 

ملكتب الربيعة للهند�شة املعمارية مبدينة اخلرب.

الروؤية:
ن�شع���ى اإىل اإيج���اد اأفكار جديدة وخالقة وحلول هند�شي���ة متميزة ومبتكرة ملواكبة التطور يف �شوق العمل الهند�ش���ي وجماراة التقنيات احلديثة يف 
جم���الت الهند�ش���ة والتي تعمل على رفع كفاءة الأداء الهند�شي وتطوره، كما ن�شعى اإىل حتقيق التميز والرتقاء مب�شتوى املمار�شة املهنية الهند�شية 
تبع���ا لطبيع���ة دورنا الذي يتوافق م���ع منظومة عامة هدفها الأ�شم���ى خدمة اململكة العربي���ة ال�شعودية، كما واأننا ننطلق م���ن فهمنا للحاجة امللحة 

للتطوير املعماري.

الر�سالة:
1- نقوم بتطوير املهارات واخلربات للكادر الهند�شي �شمن نطاق عمله مع موؤ�ش�شات الدولة املختلفة.

2- امل�شاهمة الفاعلة يف اإعداد وتطبيق خطط التنمية والعمار يف خمتلف املجالت.
3- امل�شاهمة الفاعلة يف حل ال�شكالت الهند�شية وتقدمي ال�شت�شارات الفنية مبا يحقق املوا�شفات الفنية املعتمدة يف تنفيذ امل�شاريع.

4- دعم املهند�شني حديثي التخرج واإعفائهم من الر�شوم اخلا�شة بالت�شجيل يف الهئية ال�شعودية للمهند�شني.

االأهداف:
ن�شعى جاهدين من خالل تر�شحنا على تنظيم العمل املهني يف ال�شوق ال�شعودي وذلك عرب رفع م�شتوى املهند�ض ال�شعودي وتطويره اكادمييًا ومهنيًا 
وذلك بتقدمي دورات تاأهيلية وور�ض عمل متقدمة وحتفيزه ماديًا. كما نعمل اأي�شًا اأن تكون الهيئة ال�شعودية للمهند�شني الذراع ال�شت�شاري الوحيد 

ملمار�شة املهنة باململكة العربية ال�شعودية وذلك بدعمها بالأفكار وتوفري كل املعينات التي ت�شاعد على اأداء الهيئة ملهمتها على اأكمل وجه.
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رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

1

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اأحمد بن حممد عبدالعزيز النعيم

الريا�ض. يف  �شعود  امللك  جامعة  من  مدنية  هند�شة  	•بكالوريو�ض 
كندا. يف  اأونتاريو  غرب  جامعة  من  املدنية  الهند�شة  يف  ودكتوراه  	•ماج�شتري 

املدنية يف جامعة  الهند�شة  واأ�شتاذًا م�شاعدا يف ق�شم  الأكادميية  لل�شوؤون  الهند�شة  لكلية  	•يعمل حاليًا وكياًل 
امللك �شعود.

والإ�شراف. التنفيذ  اإدارة  يف  اجلودة  تاأكيد  برنامج  وموؤ�ش�ض  الريا�ض  مدينة  اأمانة  يف  م�شت�شارًا  	•يعمل 
الريا�ض. قطار  م�شروع  يف  الريا�ض  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  يف  م�شت�شارًا  	•عمل 

املدنية. الهند�شة  جمال  يف  عاملية  وموؤمترات  دوريات  يف  حمكم  علمي  بحث   20 من  اأكرث  	•ن�شر 
�شعود.  امللك  جامعة  يف  واللجان  املجال�ض  من  عدد  ورئا�شة  ع�شوية  يف  	•�شارك 

الهند�شي. بالقطاع  العالقة  ذات  اجلهات  من  عدد  يف  التخ�ش�ض  جمال  يف  املحا�شرات  من  عدد  	•قدم 
الدولية. واملوؤمترات  العاملية  الدوريات  من  العديد  يف  	•حمكم 

املدنية. للهند�شة  الأمريكية  واجلمعية  الكندية  اجلمعية  مثل  الدولية  املهنية  اجلمعيات  من  عدد  يف  	•ع�شو 

	•الروؤية: 
اأن يكون القطاع الهند�شي على حجم تطلعات الوطن واملواطن.    

	•االأهداف: 
1. فتح اأفاق جديد للمهند�ض ال�شعودي يحقق تطلعات الدولة امل�شتقبلية.

2. نقل اخلربات الدولية يف جمالت التخطيط والت�شميم حمليًا.
3. العمل على رفع كفاءة الفنيني والعاملني يف املجال الهند�شي من خالل ال�شهادات املهنية.

.)ASCE – CSCE – IEEE – ASME( 4. عقد �شراكات مع اجلمعيات العاملية يف القطاع الهند�شي
5. العمل على اإقرار الكادر الهند�شي.

6. رفع القيمة الفنية والعلمية للدورات يف القطاع الهند�شي واملهني.

	•اخلطط: 
1. اإجراء ور�ض عمل فنية حملية ودولية لو�شع اآليات لرفع كفاءة الأعمال امل�شاندة للقطاع الهند�شي.

2. عقد �شراكات مع قطاعات التعليم العايل لتطوير الربامج التدريبية التابعة لهيئة املهند�شني. 
3. درا�شة الحتياج الوظيفي ل�شوق العمل يف اململكة والعمل على تلبية هذا الحتياج عرب اجلامعات ال�شعودية.
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أعضاء هيئة التدريس

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

الهند�سة الطبية احليوية

التخ�ش�ض

2

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

اأدهم بن حممد �سعد العيد

املوؤهلت:
- الدكتوراه يف الهند�شة الطبية احليوية جامعة امللك �شعودالدرجات العلمية.  

- ماج�شتري يف الهند�شة الطبية احليوية.
- بكالوريو�ض يف التكنولوجيا الطبية احليوية مع مرتبة ال�شرف. 

- حا�شل على الرتتيب الأول ) املعدل الأعلى( على طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية. جامعة امللك �شعود 2004.  
االهتمامات البحثية واملهارات: 

- ا�شتخدام املوجات فوق ال�شوتية لي�شال اجلزيئات الدوائية واجلينات اإىل اخلاليا. 
-  هند�شة اخلاليا والأن�شجة، املواد الطبية احليوية، جزيئات النانو امل�شيئة، الهياكل احليوية ال�شناعية لتنمية اخلاليا، املجهر 
ال�شوئي والف�شفوري )الفلوري(، زراعة اخلاليا و�شبغها )يف املختربات الطبية(، اإدارة امل�شاريع، ال�شتغالل الأمثل للموارد. 

الع�سويات املهنية واللجان: 
1. ع�ش���و مرك���ز الأبحاث بكلية العل���وم الطبية التطبيقية.  2. ع�ش���و جلنة املقابالت ال�شخ�شية للقب���ول املوحد للكليات 
ال�شحي���ة.  3. ع�شو منظمة الهند�شة الطبية احليوي���ة الأمريكية Biomedical Engineering Society - BMES4. ع�شو 
 ICRM 2018( International Conference( اللجن���ة العلمية مل�شار الهند�شة الطبية يف املوؤمتر الدويل للطب ال�شعاعي

.On Radiation Medicine

الروؤية: 
الرتق���اء مبهن���ة املهند����ض داخل اململكة العربية ال�شعودية من خالل توف���ري البيئة والت�شريعات الالزمة لذلك، واأن تتوىل الهيئ���ة ال�شعودية للمهند�شني الدور 

القيادي يف هذه العملية.

االأهداف:
1. رفع كفاءة املهند�شني العاملني يف ال�شعودية. 

2. رفع ن�شبة ال�شعوديني ال�شاغلني للوظائف الهند�شية، وتوفري اجلو العملي ال�شحي املحفز على ال�شتمرار والتطور يف القطاعني العام واخلا�ض.
3. رفع م�شتوى امل�شاركة يف املنظمات الهند�شية الدولية وتبادل اخلربات معها وال�شتفادة من اأف�شل املمار�شات املعمول بها عامليا.

4. التعرف على جوانب الق�شور وال�شعف يف خمرجات الربامج الهند�شية يف اجلامعات املحلية وتعزيز نقاط القوة فيها من خالل ماي�شل من تغذية راجعة 
من اأرباب العمل يف القطاعني اخلا�ض والعام.

اخلطط:
1. عم���ل موؤ�ش���رات ملراقبة اأداء للمهند�شني ولل�شركات امل�شغلة للمهند�شني تقي�ض مدى التزامه���ا بتوفري بيئة منا�شبة ل�شتمرار وتطور املهند�شني وال�شعوديني 

منهم خا�شة، تراعى فيها عدة معايري كنوع الن�شاط وحجم املن�شاأة.
2. تعزيز التعاون الدويل من خالل ال�شتعانة باملهند�شني خريجي برامج البتعاث ولو ب�شكل جزئي.

3. التعاون بني الهيئة وهيئة تقومي التعليم لإدراج متطلبات الهيئة ال�شعودية للمهند�شني كمعايري لالعتماد الأكادميي للربامج الهند�شية.
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أعضاء هيئة التدريس

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

3

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

بدر بن متيم عبداللطيف ال�سلمي 

املوؤهلت: 
2012م. ا�شرتاليا،  يف  غريفيث  جامعة  من  املدنية  الهند�شة  يف  	•دكتوراه 

2007م. ا�شرتاليا،  يف  كريتن  جامعة  من  الهند�شية  امل�شاريع  اإدارة  يف  	•ماج�شتري 
2003م. املكرمة،  مكة  القرى،  اأم  جامعة  من  املدنية  الهند�شة  يف  	•بكالوريو�ض 

1998م. اأبها،  يف  التقنية  الكلية  من  ت�شيد  تقنية  	•دبلوم 
1995م.  الطائف  يف  املراقبني  معهد  من  معماري  ر�شم  	•دبلوم 

اخلربات: 
القرى. ام  جامعة  املدنية،  الهند�شة  ق�شم  الن،  اىل  م   2017 من  م�شاعد:  	•اأ�شتاذ 
الطائف. جامعة  املدنية،  الهند�شة  ق�شم  م،   2017 اىل   2013 من  م�شاعد:  	•اأ�شتاذ 

2016م.  اىل  2015م  من  الطائف  جامعة  م�شاريع  على  العام  	•امل�شرف 
الطائف. جامعة  2015م،  اىل  2013م  من  املدنية:  الهند�شة  ق�شم  	•رئي�ض 

الطائف. جامعة  املدنية،  الهند�شة  ق�شم   ،2013 اىل  2009م  من  	••حما�شر: 
الغربي. القطاع  الوطني  احلر�ض  م�شاريع  اإدارة  اىل2009م    2003 من  مدين:  	••مهند�ض 

املقد�شة.  العا�شمة  اأمانة  1996م،  اىل   1995 من   معماري:  	•ر�شام 

الروؤية: 
اأمان وظيفي لكل مهند�ض �شعودي . 

الر�سالة: 
نحو متكني مهند�شي الوطن من قيادة جميع الأعمال الهند�شية يف كافة اأطراف العمل الهند�شي 

االأهداف :
1- ال�شعي نحو �شن الأنظمة التي ت�شمن وظيفة لكل خريجي الهند�شة.

2- العمل على رفع م�شتوى الأجور للمهند�ض ال�شعودي.
3- ال�شعي جلعل اأغلب دخل الهيئة موجة لتطوير املهند�ض ال�شعودي.

4- العمل على نحو تخفي�ض الر�شوم والأعباء املالية التي يتحملها املهند�ض، والعمل على تنمية م�شادر متويل بديلة.
5- ال�شعي جلعل الهيئة املرجعية الأوىل يف اعتماد برامج التعليم اجلامعي الهند�شي. 
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أعضاء هيئة التدريس

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة مدنية

التخ�ش�ض

4

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ب�سام بن اأحمد حممود غلمان 

ح�شل على �شهادة البكالوريو�ض يف الهند�شة املدنية من جامعة اأم القرى يف العام 1411ه�، و اأبتعث يف العام 1415ه� 
م���ن قب���ل اجلامعة اإىل الوليات املتح���دة الأمريكية )جامع���ة اأوكالهوما احلكومية(، وح�ش���ل يف العام 1417ه� على 
درج���ة املاج�شت���ري ويف العام 1420ه� على درجة الدكت���وراه يف الهند�شة املدنية كتخ�ش�ض ع���ام ويف هند�شة الت�شييد 
واإدارة العق���ود وامل�شاري���ع كتخ�ش����ض دقيق. اكت�شب خربات عملي���ة متنوعة من خالل تقلده ملنا�ش���ب وقيامه مبهام، 
اأهمها:نائب���ًا للم�شرف عل���ى الإدارة العامة للخدمات اجلامعية بجامعة اأم القرى )1421ه����(، م�شت�شارًا ملعايل اأمني 
العا�شم���ة املقد�ش���ة )1422ه�(، م�شرفًا عل���ى اإدارة الت�شغيل وال�شيان���ة باجلامعة )1423ه�(، م�شرف���ًا على م�شاريع 
ف���رع جامعة اأم الق���رى بالطائف )1423ه�(، م�شرفًا على اإدارة التدريب ال�شيفي بكلية الهند�شة والعمارة الإ�شالمية 
باجلامع���ة )1426ه����(، رئي�شًا لق�ش���م الهند�ش���ة املدنية بكلي���ة الهند�شة والعم���ارة الإ�شالمية باجلامع���ة )1428 – 
1432ه�(، اأمينًا عامًا للغرفة التجارية ال�شناعية مبكة املكرمة )1432ه�(، وكياًل لكلية الهند�شة والعمارة الإ�شالمية 
لل�ش���وؤون الأكادميية )1433ه�(، ع�شو جمل�ض الدارة و م�ش���وؤول الربامج العلمية باجلمعية ال�شعودية للهند�شة املدنية 
)1432-1438ه����(، مدير عام م�شروع قطار احلرمني ال�شريع )1435ه�-1438ه�(، نائب رئي�ض جمل�ض ادارة الهيئة 
ال�شعودي���ة للمهند�شني ، ع�شو الهيئة ال�شت�شارية للتنمية باأم���ارة منطقة مكة املكرمة، ع�شو جمل�ض الدارة وامل�شرف 
على املراجعة الداخلية يف الربنامج الوطني لدعم اإدارة امل�شروعات و الت�شغيل و ال�شيانة يف اجلهات العامة، وغريها.

- اأطم���ح يف ا�شتكم���ال برنام���ج التحول ال�شرتاتيجي الطموح الذي بداأه املجل�ض يف الدورة اخلام�ش���ة، و تعزيز جوانب التميز فيه و دفعها 
لالأمام و تاليف ال�شلبيات التي ظهرت و دعم فر�ض جناح و متيز الهيئة و املهنة و املهند�شني.
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أعضاء هيئة التدريس

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

عمارة وعلوم البناء

التخ�ش�ض

5

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

�سلطان بن �سنت جازي العتيبي

املوؤهلت: 
- دكتوراه يف الطاقة وال�شتدامة يف املباين من جامعة نوتنجهام باململكة املتحدة. 

- ماجي�شتري يف الطاقة وت�شميم املباين امل�شتدامة من جامعة دميونت فورت باململكة املتحدة. 
- بكالوريو�ض يف العمارة وعلوم البناء من جامعة امللك �شعود باململكة العربية ال�شعودية. 

اخلربات: 
	•مهند�ض معماري  	•وكي���ل كلي���ة الهند�شة املعمارية واأ�شتاذ العمارة امل�شتدام���ة امل�شاعد بجامعة دار العلوم 
باأمان���ة منطق���ة الريا�ض اخل���ربات التطوعية	•رئي�ض ن���ادي الطلب���ة ال�شعوديني ببنوتنجه���ام 	•رئي�ض اجلمعية 
ال�شعودي���ة للهند�شة والعمارة يف اململك���ة املتحدة ع�شوية اللجان- ع�شو جمل�ض الدرا�شات العليا والبحث العلمي 
بجامعة دار العلوم - ع�شو اللجنة الدائمة للخطط الدرا�شية والنظام الدرا�شي - ع�شو جلان اجلودة والعتماد 
الأكادمي���ي بجامعة دار العلوم اجلوائ���ز العلمية- جائز لأف�شل ورقة علمية مقدم���ة يف املوؤمتر الدويل ال�شعودي 
الثام���ن واملنعقد يف جامعة امربيال كولج بلن���دن - جائز �شمو �شفري خادم احلرمني ال�شريفني للطلبة املتميزين 
يف بريطاني���ا - جائزة امللحق الثق���ايف لأف�شل الطلبة املتميزين بربيطانيا - الن�شر العلمي- العديد من الأبحاث 

يف جمالت علمية حمكمة و العديد من امل�شاركات يف موؤمترات دولية. 

من اأجل الرقي مبهنة الهند�شة وخدمة املهند�شني واملهند�شات يف جميع القطاعات �شوف اأ�شعى جاهدًا لتحقيق الأهداف التالية:
1. ال�شعي اإىل اإقرار نظام قانوين حلفظ حقوق املهند�شني. 

2. اإن�شاء مركز قانوين بالهيئة لتقدمي امل�شورة القانونية لالأع�شاء. 
3. عقد اتفاقيات مع اجلامعات لفتح املجال الأكادميي للمهند�شني املمار�شني اأ�شحاب ال�شهادات العليا لنقل املمار�شة املهنية للطالب.

4. عقد �شراكات مع اجلامعات لتقدمي برامج درا�شات عليا ومقاعد خا�شة للمنت�شبني للهيئة. 
5. عقد �شراكات مع اجلامعات لإيجاد برامج درا�شات عليا للمهند�شات باجلامعات ال�شعودية لتاأهيل املهند�شات اأ�شوة باملهند�شني. 

6. ال�شعي لل�شماح للمهند�شني العاملني بالقطاع العام مبزاولة مهنة ال�شت�شارات �شمن نظام املهن احلرة. 
7. العمل على عقد اتفاقيات تدريبية جمانية مع ال�شركات الكربى )اأرامكو، �شابك...(. 

8. العمل على عقد �شراكات مع موؤ�ش�شات القطاع العام واملنظمات الهند�شية املتميزة خارجيا لإيفاد موظفي القطاع العام.
9. ان�شاء ق�شم لال�شتثمار يف الهيئة وابتكار حلول لتمويل ن�شاطات الهيئة دون العتماد الكلي على ا�شرتاكات الأع�شاء. 

10. الرتقاء باخلدمات املقدمة لالأع�شاء بحيث توفر الهيئة خدمات تدريبية جمانية مقابل ر�شوم العتماد املهني.
11. جوائز �شنوية للتميز الهند�شي على م�شتوى املكاتب واملنظمات والأفراد.
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أعضاء هيئة التدريس

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

هند�سة بناء

التخ�ش�ض

6

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

عثمان بن �سبحي �سيف اهلل ال�سمراين

- عميد كلية الهند�شة. 
- اأ�شتاذ م�شارك بق�شم هند�شة املباين بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن الفي�شل. 

- دكتوراه يف الهند�شة املدنية - تخ�ش�ض هند�شة واإدارة الت�شييد من جامعة كونكورديا بكندا للعام 2012.
 - ماج�شتري يف علوم البناء من جامعة جنوب كاليفورنيا بالوليات املتحدة المريكية عام 2007. 

- بكالوريو�ض يف هند�شة البناء بجامعة امللك في�شل �شابقا 2002. 
- للدكتور ال�شمراين كتاب موؤلف واأكرث من 32 بحثا مابني ر�شائل علمية و جمالت علمية حمكمة وموؤمترات دولية. 

- ي�شرف على عدد من ر�شائل املاج�شتري وقد حكم العديد منها. حمكم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول جمل�ض 
التع���اون ل���دول اخلليج العربية. لديه العديد من الع�شويات املهنية الدولية مثل جمعية املهند�شيني املدنية بكندا واملجتمع 
املتف���وق ف���اي كابا فاي من الوليات املتحدة الأمريكية بال�شافة اإىل كونه مهند�ض حمرتف لدى الهيئة ال�شعودية. ميتلك 
خ���ربة يف الأعم���ال الإدارية التي جعلته يت���درج �شريعا يف العمل الداري من رئا�شة ق�ش���م هند�شة املباين اإىل عمادة كلية 
الهند�شة بالإ�شافة اإىل خربته يف العمل الإداري والتطوعي. وقد ح�شل الدكتور ال�شمراين على العديد من جوائز التفوق 
الدولية يف الوليات املتحدة الأمريكية وكندا وكذلك ح�شل على جوائز حملية كجائزة �شاحب ال�شمو امللكي اأمري املنطقة 

ال�شرقية ل�شنابل احل�شاد خلدمة املجتمع ملدة �شنتني متتاليتني.

- م���د ج�ش���ور التعاون البن���اء بني اجلامعات ال�شعودي���ة متمثلة يف الكلي���ات الهند�شية والهيئة ال�شعودي���ة للمهند�شني وتبادل اخل���ربات الأكادميية 
واخلربات املهنية بني الأطراف.

- ال�شعي جاهدًا لالرتقاء مب�شتوى التعليم الهند�شي ملواكبة متطلبات وحاجة �شوق العمل وحتقيق املعايري الهند�شية العاملية.
ات الهند�شية واإعداد املهند�شني املطلوبة يف كل تخ�ش�ض  - درا�شة حاجة �شوق العمل احلالية وامل�شتقبلية بقطاعية العام واخلا�ض لكافة التخ�ش�شّ

والتن�شيق مع اجلامعات يف هذا ال�شاأن.
- ال�شع���ي لإ�شتح���داث الربام���ج التدريبية املنا�شبة الت���ي توؤهل املهند�شني لالنخ���راط والتميز يف �ش���وق العمل وكذلك ال���دورات التدريبية املوؤهلة 

للمهند�شني لجتياز الختبارات املهنية الوطنية والدولية.
- التن�شيق مع الكليات الهند�شيةباجلامعات ال�شعودية لإتاحة عدد مقاعد اأكرب للمهند�شني يف برامج الدرا�شات العليا.

- التعاون مع ديوان اخلدمة املدنية وال�شركات الهند�شية الكربى لت�شنيف التخ�ش�شات الهند�شية النوعية امل�شتحدثة لدى الكليات الهند�شية.
- موا�شلة النجاحات التي حققتها املجال�ض املوقرة ال�شابقة ومعاجلة النقاط التي مل يكتب لها التوفيق واإكمال متابعة الأمور املعلقة يف الهيئة.

- عمل ال�شتفتاءات التي ت�شرك جميع املهند�شني يف القرارات امل�شريية التي �شي�شتند عليها املجل�ض يف قراراته النهائية.
- ا�شتحداث ال�شعب الهند�شية املهمة والتي ت�شاعد يف حتقيق روؤية اململكة 2030 وال�شراف على اأن�شطة ال�شعب القائمة.



168

أعضاء هيئة التدريس

رقم املرت�شح

املوؤهل العلمي

دكتوراه

عمارة ا�سلمية

التخ�ش�ض

7

اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

علي بن نا�سر مفرح اآل زائد

املوؤهلت: 
- دكتوراه يف العمارة البيئية جامعة دندي اأ�شكتلندا يف اململكة املتحدة )بريطانيا( 2013م.

- ماج�شتري ال�شتدامة يف البناء البيئي جامعة هدر�شفيلد اإجنلرتا-اململكة املتحدة )بريطانيا( 2010م.
- برنامج اللغة الإجنليزية التح�شريية للدرا�شات العليا   2009م. 

-  بكالوريو�ض العمارة الإ�شالمية من جامعة اأم القرى يف مكة املكرمة  2004م.
اخلربات: اأ�شتاذ م�شارك -جامعة الطائف 2017 -2018. 

- معار لإدارة فرع الهيئة العامة لل�شياحة والرتاث الوطني بالطائف مع ا�شتمرار العمل باجلامعة. 
- اأ�شتاذ م�شاعد – جامعة الطائف 2013 -2017 .  - معيد – كلية الهند�شة – جامعة الطائف 2013-2007. 

- مهند����ض معماري – الوكالة امل�شاعدة للدرا�شات والت�شامي���م - وزارة الرتبية والتعليم 2005-2007مهند�ض معماري 
2005-2004 الهند�شية  لال�شت�شارات  �شمات  – مكتب 

االإجنــازات: رئي����ض جمل�ض الهيئة ال�شعودي���ة للمهند�شني بالطائف - امل�شرف العام عل���ى م�شاريع اجلامعة-  م�شت�شار 
معايل مدير اجلامعة - مدير اإدارة روؤية 2030م والتخطيط ال�شرتاتيجي بجامعة الطائف - م�شت�شار غري متفرغ بالهيئة 

العليا لل�شياحة والرتاث الوطني - رئي�ض اللجنة الهند�شية ال�شت�شارية بالغرفة التجارية ال�شناعية بالطائف. 

الروؤيـــة: 
رفع م�شتوى اأداء املهند�شني واملهند�شات مهنيًا وت�شجيع البداع والبتكار مبا يتواكب مع روؤية اململكة 2030م. 

االأهداف: 
- تفعيل ال�شراكة وامل�شوؤولية املجتمعية من خالل حتفيز بيئة العمل الهند�شي.  

- ايجاد بيئة تناف�شية بني الكفاءات الهند�شية مبا يحقق التنمية امل�شتدامة.
- م�شاعدة حديثي التخرج يف متكينهم مهنيا من خالل قراءة متغريات �شوق العمل. 

اخلطط: 
1- تفعيل دور اجلامعات من خالل عمادات خدمة املجتمع مبا يحقق تطلعات املهند�شني واملهند�شات. 

2-تفعيل التدريب مبختلف الفئات مبا يتنا�شب مع احتياجات �شوق العمل وتقييم املراكز املعتمدة حاليًا. 
3- ت�شجيع املراكز البحثية الهند�شية وربطها بال�شركات الهند�شية والتقنية. 

4- العمل على ت�شجيع املكاتب ال�شعودية بن�شبة %100. 
 5- تبني الكفاءات ال�شابة الإبداعية من خالل خلق م�شارات مع ال�شركات الكربى. 
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

في�سل بن عبدالرحمن عبداهلل اأ�سره

1- بكالوريو�ض هند�شة مدنية بجامعة اأم القرى – 1417ه� . املوؤهلت العلمية: 
2- ماج�شتري هند�شة مدنية � تخ�ش�ض هند�شة البيئة - جامعة اأوهايو الأمريكية -2000م .   

3- دكتوراه الهند�شة البيئية – تخ�ش�ض هند�شة البيئة – جامعة ا�شطنبول -2017م.    
اخلربات العملية الر�سمية:

1- معيد بق�شم الهند�شة املدنية )كلية الهند�شة والعمارة ال�شالمية( بجامعة اأم القرى من عام 1417ه� - 1432ه�.
2- حما�شر بق�شم الهند�شة املدنية )كلية الهند�شة والعمارة الإ�شالمية( بجامعة اأم القرى من عام 1431ه� - اإىل الآن.

3- رئي�ض مكتب )البيئة املتكاملة لال�شت�شارات البيئية واملياه( )مكتب خربة بجامعة اأم القرى ( .
4- ا�شتاذ م�شاعد الهند�شة البيئية ق�شم الهند�شة املدنية جامعة اأم القرى .

اخلــربات العمليــة االأخــرى: 1- مديرًا عامًا ملكت���ب اإر�شاد احلاف���الت الناقلة للحجاج من مو�ش���م عام 1426ه� - 
1431ه�. 2- ع�شو جمل�ض اإدارة باجلمعية ال�شعودية للهند�شة املدنية لفرتتني متتاليتني )اأمني جمل�ض الإدارة( وامل�شرف 
عل���ى العالق���ات العامة والإعالم من ع���ام 1425ه� - 1431ه� . 3- ع�ش���و ال�شرف باجلمعية ال�شعودي���ة للهند�شة املدنية 
بجامع���ة املل���ك عبدالعزي���ز بجدة. 5- مهند�ض م�شت�ش���ار – الهيئة ال�شعودي���ة للمهند�شني. 6- م�شرفًا عام���ا ً على اإدارة 
الت�شغي���ل وال�شيان���ة واخلدمات العامة بجامع���ة اأم القرى من عام 1432ه� - 1435/11/15ه����. 7-ع�شو اللجنة الفنية 

بهيئة تطوير منطقة مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�شة لإختيار مردم النفايات ال�شلبة مبكة املكرمة - حاليًا.

الروؤيـــة:
 الرتقاء مبهنة املهند�شني والقطاعات الهند�شية للو�شول اإىل احللول املُثلى وت�شجيع الإبداع والبتكار.

االأهــداف: 
- اإيجاد بيئة هند�شية ت�شاهم يف التنمية القت�شادية وفق روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030.
- اإيجاد الأ�شاليب املختلفة لالإبداع والتطوير والبتكار مبا ي�شاهم يف تلبية احتياجات املجتمع.

- تطوير املن�شاآت الهند�شية ال�شعودية واملهند�شني ال�شعوديني وتنمية مهاراتهم التناف�شية.

اخلـطـط:
1- التن�شيق مع اجلامعات ال�شعودية ودعم جهودها يف املراجعة امل�شتمرة ل�شيا�شات وبرامج التعليم يف املجالت الأكادميية والتدريبية واملهنية للطالب قبل التخرج.

2- الهتمام بقدرات املهند�شني والفنيني باعتماد مناهج التدريب والتاأهيل على امل�شتوى الوطني التي متكنهم من املمار�شة املهنية الفاعلة.
3- العمل على اعتماد اأ�ش�ض وقواعد حتكم الرتاخي�ض واملمار�شة الهند�شية واأخالقيات املهنة.

4- امل�شارك���ة الفعال���ة لل�شركات ال�شعودية واملهند�شني ال�شعوديني يف م�شاريع القطاع���ني العام واخلا�ض وتنمية �شراكة عمل حقيقية بني املوؤ�ش�شات الهند�شية 
ال�شعودية والأجنبية بطريقة حتقق تنمية القدرات الوطنية.
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

ه�سام بن م�سطفى حممد احل�سن االإدري�سي

اأ�شت���اذ الهند�ش���ة ال�شناعية امل�ش���ارك بجامعة امللك عبدالعزي���ز و ي�شغل حاليًا من�شب م�شاع���د وكيل اجلامعة 
للم�شاريع للت�شغيل وال�شيانة، وهو مهند�ض بدرجة حمرتف يف الهيئة ال�شعودية للمهند�شني. 

- بكالوريو�ض يف الهند�شة ال�شناعيةمن جامعة امللك عبدالعزيزعام 2000م. 
- التحق بعدها بالعمل يف جمموعة �شافول. ويف عام 2003م - التحق بق�شم الهند�شة ال�شناعية كمعيد.

- اأبتع���ث من ع���ام 2004 حتى عام 2010 لأ�شرتاليا حي���ث اأنهى خاللها درجة املاج�شتريم���ن جامعة كوينزلند 
للتكنولوجيا ودرجة الدكتوراه من جامعة جريفيث يف تخ�ش�ض الهند�شة ال�شناعية. 

- تراأ����ض ق�ش���م الهند�شة ال�شناعية بجامعة املل���ك عبدالعزيز لفرتتني متتاليتني ج���دد خاللها الق�شم العتماد 
الكادمي���ي الهند�شي للم���رة الثالثة. وهو ع�شو يف عدة جمعيات حملية ودولي���ة يف جمال التخ�ش�ض منها معهد 
املهند�ش���ني ال�شناعي���ني، جمعيةالهند�شة واإدارة النظم، اجلمعي���ة العاملية لإتخاذ الق���رارات املتعددة املعايري. 
�شاهم كباحث منفرد اأو م�شارك يف عدة اأبحاث من�شورة يف جمالت وموؤمترات وعاملية م�شنفة وحمكمة اأبرزها 

يف جمالت الهند�شة والإدارة و الطاقة والتعليم الهند�شي.

 : 	•الروؤية 
متكني املهند�ض ال�شعودي لقيادة �شوق عمل منتج.

	•االأهداف :
- �شقل القدرات الهند�شية التخ�شي�شة من خالل حزمة برامج تطويرية. 

- ت�شميم برنامج نوعي ي�شاهم يف رفع م�شتوى الكفاءة ال�شخ�شية للمهند�ض ال�شعودي. 
- رفع ن�شب التوطني الهند�شي من خالل حزمة برامج. 

- اإبراز اأهمية القيمة امل�شافة التي ي�شاهم بها املهند�ض ال�شعودي يف رفع اإنتاجية �شوق العمل املحلي.
- اإعادة �شياغة �شوق العمل املحلي ودرا�شة متطلباته وخمرجاته بال�شكل الذي ي�شهم يف توطني املهن الهند�شية. 

	•اخلطة: 
العمل وفق ثالث حماور، وهي:تعزيز القدرات ال�شخ�شية للمهند�ض، تعزيز القدرات الفنية للمهند�ض، و اإعادة �شياغة دور املهند�ض يف 

�شوق العمل املحلي ال�شعودي.  
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اإلسم:

السيرة الذاتية: 

الرؤية - األهداف - الخطط:

هيفاء بنت حممد عبداهلل احلبابي

- دكتوراه يف العمارة من جامعة لندن عام 2014. 
- ماج�شتري يف العمارة والت�شميم من جامعة قال�شكو عام 2008.

- ع�شو هيئة تدري�ض يف كلية الهند�شة جامعة الأمري �شلطان من 2014. 
اختريت من �شمن قائمة 100 مفكر عاملي عام 2016.

- حتدثت يف عدة موؤمترات عاملية و حملية :)منتدى العدالة العاملية، لهاي. 2017م. املهرجان الوطني للرتاث والثقافة 
"اجلنادرية" 2016م. دار الآثار الإ�شالمية، الكويت، 2015م. م�شروع اإعادة اكت�شاف ع�شري ، قرية العكا�ض، 2015م 
. ملتقى الرتاث العمراين - ع�شو يف عدة جمال�ض ا�شت�شارية و اإدارية - IEEE املراأة يف الهند�شة، الريا�ض، 2016م. 
جمعي���ة املراأة ال�شعودية للرتاث العمراين، الريا�ض، 2016م. املوؤ�ش�شةالعامة للتدريب التقني واملهني، 2017م.  اأحد 
املحكمني الأكادمييني لربنامج التحول الوطني الأكادميي جلامعة الطائف، الطائف، 2017م.ع�شو منتخب يف جلنة 
املهند�ش���ات ، هيئ���ة املهند�ش���ني 2016م، حيث قامت بهذه الف���رتة ب : اإن�شاء جلنة مهند�ش���ات وم�شّممات الريا�ض 
وجازان. العمل على العتماد املهني والأكادميي. اعتماد احل�شور الن�شائي ملحا�شرات واجتماعات الهيئة التي كانت 
مقت�ش���رة عل���ى الرجال. اإن�ش���اء بوابة حرفني الإلكرتونية لدع���م اخلريجني واإتاحة فر�ض عمل له���م. اإقامة اجتماع 

�شهري )الثلوثية( لدعم املهنة و تبادل اخلربات للمهند�شني.

الروؤية:
- دعم املهنة و الإرتقاء بها على ال�شعيد املهني والأكادميي لتحقيق روؤية 2030. 

 االأهداف:
1. رفع كفاءة املهند�شني وتزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجات �شوق العمل.

2. دعم وتعزيز دور املهند�شات وا�شتثمار طاقتهم يف �شوق العمل.
3. ال�شعي على تخفي�ض معدل البطالة و خلق فر�ض عمل.

4. حتقيق م�شتويات مت�شاعدة من الكتفاء املايل الذاتي وحتقيق اأداء موؤ�ش�شي م�شتدام للهيئة.
5. العمل على ا�شتثمار طاقات ال�شباب الكامنة وتنمية مهاراتهم وتطويرها وح�شن ال�شتفادة منها.

6. رفع معايري تراخي�ض مزاولة العمل الهند�شي وحماية املرخ�شني مهنيًا. 

اخلطة: 
- تقدمي برامج تنفيذية متعددة ت�شعى لتحقيق اأهداف وتوجهات الروؤية من تدريب، تطوير، وتاأهيل وفق اآلية عمل حمددة زمنيًا، مع رفع 

م�شتوى ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني الهيئة واجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ض واجلامعات حمليًا ودوليًا.
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