المهندس تركي بن أحمد التركي
خبير تطوير األعمال والمشاريع
489418-555-966+
i@turki.me
خبير في تطوير المنظمات وأعمالها ومشاريعها ً
بدأ من التخطيط االستراتيجي ومؤشرات األداء ثم الهيكلة والتنظيم إلى المشاريع
وإدارتها وتنظيمها وتصحيح أوضاعها ،مرور ًا باألنظمة المعلوماتية وتكوين الطواقم اإلدارية وتأهيلها.
الخبرات العملية (:)Employment Experience
◼ خبير تطوير األعمال والمشاريع (2005م ) . . . -
العديد من مكاتب وشركات االستشارات منها:
 شركة اآلن ( )NOWللتعليم والتدريب واالستشارات -الرياض. شركة سنب ( )SANIBلالستشارات  -الرياض. شركة إزدهار للتدريب واالستشارات  -جدة. مكتب الحقيل لالستشارات اإلدارية  -الرياض.◼ محلل تخطيط أمن معلومات (2005 – 2003م)
شركة االتصاالت السعودية ( – )STCالرياض
من أهم األعمال:
 اإلطار العام لتدقيق أمن المعلومات مع شركة إيرنست ينغ العالمية (.)Young & Ernst تدقيق أمن المعلومات في شركة االتصاالت السعودية.◼ باحث (2003 – 1998م)
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ( – )KACSTالرياض
من أهم األعمال:
 مشروع تشفير االتصاالت لوزارة الدفاع. مشروع الكشف عن سوسة النخيل الحمراء لوزارة الزراعة. مشروع قاعدة بيانات الصوتيات العربية.المؤهالت الدراسية (:)Educational Background
◼ بكالوريوس هندسة كهربائية (1997م)
جامعة الملك سعود (مرتبة شرف)  -الرياض
المؤهالت العملية (:)Professional Qualification
◼ مدير مشاريع محترف (( )2005Project Management Professionalم)
المعهد العالمي إلدارة المشاريع (Project Management Institute) - USA
◼ محترف أمن نظم المعلومات ( ( )2004Certified Information Systems Security Professionalم)
االتحاد الدولي ألمن نظم المعلومات ( The International Information Systems Security Certification
Consortium) - USA
◼ مدرب محترف معتمد (( )2005Certified Corporate Trainerم)
المركز الكندي للتنمية البشرية (Canadian Training Center of Human Development) - Canada
الخبرات االستشارية والتدريبية (:)Training Experience& Consulting

◼ ت قديم االستشارات والحلول للعديد من الجهات في القطاع العام والخاص في المجاالت التالية:
 التخطيط االستراتيجي (.)Strategic Planning مؤشرات األداء (.)KPIs بناء وتطوير المنظمات والهيكلة (.)Organizational Structure التخطيط للمشاريع وضبطها وتنظيمها (.)Controlling & Project Planning إعادة تصحيح المشاريع المتعثرة (.)Troubled Project Recovery نظم إدارة المشاريع (.)Project Management Systems• أمثلة ألعمال استشارية وتطويرية:
 تطوير نظم إدارة المشاريع وبناء مكتب إدارة المشاريع في الحرس الملكي. تطوير نظام لمراقبة وضبط المشاريع في القوات البحرية الملكية السعودية. مراجعة وتنظيم مشروع تطوير التعليم األهلي في وزارة التربية والتعليم. تطوير نظم وأعمال المحاكم المتوسطة لوزارة العدل ومجلس القضاء األعلى. مراج عة الخطة االستراتيجية وتطوير مؤشرات أداء ونظم للمشاريع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض. تطوير نظام إدارة المشاريع ومالئمته مع الخطة االستراتيجية لمجموعة السبيعي.◼ التدريب والتأهيل للعاملين في جميع مستويات الهرم الوظيفي وتصميم الحلول التدريبية للعديد من الجهات في القطاع العام
والخاص على النحو التالي:
 أكثر من  50جهة مستفيدة. أكثر من  10آالف متدرب.• أمثلة للقطاعات والجهات المستفيدة:
 الديوان الملكي. الحرس الملكي. قطاعات عسكرية مثل :وزارة الدفاع (مشروع الدرعية) ،القوات الجوية ،كلية الملك عبدهللا للدفاع الجوي. الشؤون الصحية بالحرس الوطني. وزارات مثل :وزارة العدل ،وزارة التربية والتعليم ،وزارة الشؤون البلدية والقروية. شركات مثل :أرامكو السعودية ،HP ،اإللكترونيات المتقدمة ،االتصاالت السعودية ،ناسكو ،الخريّف. جهات أكاديمية مثل :جامعة الملك خالد ،عمادة البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود. هيئات مثل :السياحة ،الغذاء والدواء ،األرصاد وحماية البيئة. الخطوط الجوية العربية السعودية (الطيران الملكي). أمانة مجلس التعاون الخليجي. المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. مؤسسة النقد العربي السعودي. -الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

