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التدريب والتدريس
دورات شخصية

جامعة الملك سعود
 – 2004الوقت الحالي












إدارة التغيير متخصص في إدارة التغيير ()Procsi
القيادة واإلدارة
اإلتصال الفعال
بناء الفريق الفعال -فعالية العمل الجماعي
إدارة الوقت
العناية بالعمالء
التحفيز االيجابي
اإلتصاالت لغير المختصين
تقنية المعلومات
آمن المعلومات

عضو تدريس متعاون مساهم في تقديم العديد من المواد التقنية المتخصصة في هندسة وعلوم
الحاسب مثل :
o
o
o
o

الشبكات المحلية
الشبكات العريضة
شبكات الجيل القادم
إدارة الشبكات  ..ومواد أخرى

التعليم
جامعة الملك سعود

درجة البكالوريس في علوم الحاسب اآللي والمعلومات – هندسة حاسب آلي

1994
جامعة الملك سعود
2004

درجة الماجستير في علوم الحاسب اآللي والمعلومات – شبكات الحاسب اآللي

Sultan Alsharif

هيئة المهندسين السعوديين

مستشار مهندس حاسب آلي -مدرب معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين لتقديم برامج للمهندسين
(تقديم برنامج إدارة التغيير في المشاريع الهندسية للمهندسين في جميع مدن المملكة)

الشهادات المهنية والدورات التدريبية

تقنية وشخصية











منتدى غارتنر للقيادة ،مارس ( 2014لندن – المملكة المتحدة)
مهارات اإلدارة لبيئة تقنية المعلومات  ،فبراير ( 2014معهد ليرننغ تري الدولي – المملكة المتحدة)
شهادة متخصصة في إدارة التغيير  ،مايو ( 2013بروساي ومركز إدارة التغيير – إيطاليا)
شبكات الجيل القادم  ،يوليو  ( 2004سيمنز – ألمانيا)
شبكات  ،ATMأبريل  ( 2002أريكسون – لبنان)
شهادة سيسكو  ،CCNAفبراير 2002
شهادة مهندس شبكات معتمد من معهد ماركوني  ،أغسطس ( 2000ماركوني – الواليات المتحدة)
شهادة مهندس معتمد في شبكات البيانات (اساسي)  ،أغسطس  ( 2000ماركوني – الواليات المتحدة)
شهادة مهندس معنمد في شبكات البيانات (فرعي) ،أغسطس  ( 2000ماركوني – الواليات المتحدة)

المهارات
دورات
متخصصة















إدارة التغيير
دورات متخصصة في االمتياز في خدمة العمالء
دورات متخصصة في القيادة وبناء الفرق
شبكات الجيل الجديد
اإلتصاالت لغير المختصين
أنظمة الدخول إلى االنترنت
شبكات عناوين االنترنت
شبكات ATM
شبكات FR
أنظمة الدخول
محاور الشبكات
موجهات شبكات سيسكو
محوالت أنظمة فور

Sultan Alsharif

الخبرات الوظيفية
فينجر برينت
 - 2016حاليا

هيئة السوق المالية
2016 - 2012

مستشار تقنية المعلومات و اإلتصاالت والموارد البشرية
مدرب في االدارة والموارد البشرية – مدرب متخصص في إدارة التغيير




مستشار تقنية المعلومات
مدير تقنية المعلومات
 oإدارة الشبكات وأمن المعلومات
 oإدارة قواعد البيانات وأنظمة التشغيل
 oإداراة مراكز البيانات
 oإدارة كافة عمليات تقنية المعلومات
 oإدارة الدعم الفني
مدير مشروع مركز الملك عبدهللا المالي

زين السعودية
2012 - 2009









مدير إدارة تطوير األعمال في زين السعودية
إدارة عالقات األعمال مع مقدمي ومشغلي الخدمات الثابتة
رئيس فريق شركة زين لدراسة مشروع (تشغيل شبكات االتصال الجوال االفتراضية)
رئيس فريق شركة زين لتقديم حلول الهاتف الثابت
رئيس فريق شركة زين لدراسة المنتجات التقنية الحدثة
مدير مشروع الحج عام 2010
مدير مشروع الحاج عام 2011

أريكسون
2009 - 2007






كبير مدراء إدارة حلول الشبكات
مدير إدارة مشاريع الهاتف الثابت
مدير تطوير األعمال لخدمات الهاتف الثابت الجديدة
مدير مشروع شركة زين



Sultan Alsharif







هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات
2007 - 2005

شركة االتصاالت
السعودية
2005 - 2001








مدير تشغيل شبكات تقنية المعلومات (نوفمبر )2002 – 2001
مشارك رئيسي في فريق شركة االتصاالت لتشغيل شبكات ATMللشركة
تخطيط الشبكة األولي ( تخطيط الشبكة – نوفمبر  – 2002نوفمبر )2005
رئيس فريق التخطيط األولي لتبادل الشبكة
رئيس فريق تخطيط الشبكة األولي
تطوير خطط تطوير الشبكة األولية ويتضمن نقل شبكة شركة االتصاالت إلى منصات الخدمات المتحددة
وشبكات الجيل القادم
تطوير الخطط االستراتيجية لشبكات البيانات






مدير قسم تطوير شبكة البيانات – تطوير حلول االنترنت للرياسة
مهندس تخطيط الشبكات المسؤول عن تطوير شبكات الرئاسة
مهندس شبكات الحاسب اآللي المسؤول عن شبكات تقنية المعلومات
مهندس شبكات الحاسب اآللي المسؤول عن تشغيل الشبكة



رئاسة االستخبارات العامة
2001 - 1994

كبير مهندسين (التقنيات الجديدة ) ،الشؤون التقنية
مشارك رئيسي في فريق هيئة االتصاالت لدراسة التقنية الحديثة
عضو فريق هيئة االتصاالت لدراسة الحوادث الطارئة للخدمات
عضو فريق هيئة االتصاالت إلعداد رخص تقديم خدمات الهاتف الثابت والجوال
عضو فريق هيئة االتصاالت لمشروع دراسة الخدمات العالمية وخدمات الدخول

