سيرة ذاتية
االسم :أحمد بن محمد أحمد آل محاج
AHMED MAHMMAD AHMED AL-MAHAJ
العمر  48:سنه
المؤهالت العلمية:
 -1ماجستير إدارة األعمال التنفيذي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى عام1441هـ
بكالوريوس علوم (اإلدارة العامة) التخصص(تنظيم وتطوير إداري) بتقدير (جيد)عام
1434هـ
المرتبة :السابعة
العمل الحالي :مساعد إداري
هاتف0506787412-0551013635/
تلفون المكتب0172419646:
إيميلamalmahaj@kku.edu.sa:
الخبرات العملية:
-

العمل بكلية االعمال بأبها من تاريخ 1441/9/19هـ الى تاريخه.
العمل في إدارة شؤون المتعاقدين بفرع الجامعة بتهامة من تاريخ 1441/3/29هـ
الى 1441/9/18هـ
العمل في كليتي العلوم واآلداب والمجتمع للبنات من1440/9/8هـ 1441/3/28هـ
العمل في اإلدارة العامة لالستثمار من تاريخ1436/3/22هـ إلى 1440/9/7هـ
العمل في كلية العلوم اإلدارة والمالية من 1430/1/20هـ إلى 1436/3/21هـ
العمل في مكتب وكيل جامعة الملك خالد من 1421/10/6هـ إلى 1430/1/20هـ
العمل في إدارة شؤون هيئة التدريس والموظفين لمدة 3أشهر 1421/3/4هـ
العمل في إدارة التخطيط والميزانية بجامعة الملك خالد من 1420/8/8هـ إلى
1421/10/6هـ.
العمل في اإلدارة المالية بجامعة الملك خالد من 1419/9/15هـ إلى 1420/8/7هـ
العمل في عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطالب بفرع جامعة الملك سعود بأبها من
1418/10/6هـ إلى 1419/9/15هـ(قسم مكافآت الطالب)
العمل في قسم االتصاالت اإلدارية بفرع جامعة الملك سعود بأبها من 1418/4/11هـ
إلى 1418/10/6هـ
العمل في مركز االتصاالت اإلدارية بجامعة الملك سعود بالرياض من
1417/10/17هـ إلى 1418/4/10هـ

الدورات التدريبية

-

المهارات السلوكية للمدراء الجدد 1442/3/1هـ ( )20يوم
عدد  5دورات في مجال السكرتارية التنفيذية بمجموع ( )100ساعة تدريبية بتاريخ
1441/11/26هـ
عدد( )20دورة عن بعد في برنامج إثرائي في معهد اإلدارة بتاريخ 1441/11/15هـ
إدارة االجتماعات لمدة  3أيام من تاريخ 1441/6/15هـ الى 1441/6/17هـ
إدارة الوقت لمدة 3أيام من تاريخ 1441/6/1هأ الى 1441/6/3هـ
المهارات القيادية للصف الثاني لمدة 5أيام من 1439/11/2هـ الى 1439/11/6هـ
القدرات التنفيذية للمدراء لمدة 26يوم من تاريخ 1439/6/9هـ الى 1439/7/5هـ
توزيع العمل لمدة يومين من تاريخ 1439/1/14هـ الى 1439/1/15هـ
الذكاء العاطفي لمدة يومين من تاريخ 1438/4/6هـ الى 1438/4/7هـ
التنسيق االداري لمدة يومين من تاريخ 1437/08/04هـ
القيادة اإلدارية لمدة  3أيام من تاريخ 1437/4/7هـ
التخطيط التنفيذي لمدة  3أيام من تاريخ 1436/4/12هـ
تخطيط القوى العاملة لمدة يومين من تاريخ 1435/8/13هـ
االستقطاب واالختيار لمدة  3أيام من تاريخ 1435/2/12هـ
اإلجازات لمدة  3أيام من تاريخ 1435/2/5هـ
إنهاء الخدمة لمدة يومين من تاريخ 1435/1/10هـ
األرشفة االلكترونية لمدة يومين من تاريخ 1433/10/17هـ
خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات لمدة  3أيام من 1432/7/16هـ
السكرتارية العامة لمدة  3أيام من 1429/5/5هـ
االتصاالت اإلدارية بالحاسب اآللي لمدة  3أيام من1428/3/5هـ
تحرير المراسالت الحكومية لمدة  3أيام من 1426/10/17هـ.
***باالضافة الى العديد من دورات تنمية المهارات الذاتية واإلبداع ومنها:
التفكير اإليجابي
فن التعامل مع اآلخرين
أخالقيات الوظيفية العامة وسلوكياتها والرقابة الذاتية واإلبداع.
إدارة ضغوط العمل.

التكاليف اإلدارية:
 العمل مديرا ً إلدارة كلية االعمال من1442/3/1هـ العمل مساعدا ً لمدير إدارة كلية األعمال من تاريخ 1441/10/24هـ لمدة عام. التكليف بالعمل مديرا ً لإلدارة العامة لالستثمار بالقرار رقم  32/38/82511بتاريخ1437/10/16هـ بنا ًء على موافقة معالي مدير الجامعة رقم 16/55/91766
بتاريخ 1437/10/14هـ إلى 1440/9/2هـ.

-

-

التكليف بالعمل مديرا ً لإلدارة العامة لالستثمار بالقرار رقم  32/38/82199بتاريخ
1436/10/14هـ المبني على موافقة معالي مدير الجامعة رقم  16/81233بتاريخ
1436/10/7هـ.
التكليف بالعمل مديرا ً للعالقات العامة واإلعالم بكلية العلوم اإلدارية والمالية بقرار
عميد الكلية رقم  89/22بتاريخ 1435/1/14هـ.
التكليف بالعمل مساعدا ً لمدير إدارة كلية العلوم اإلدارية والمالية بقرار عميد الكلية
رقم  89/694بتاريخ 1432/10/7هـ.
التكليف بعمل مدير إدارة كلية العلوم اإلدارية والمالية أثناء غيابه لعدة مرات.

 التكليف ببعض األعمال التنظيمية في الجهات التي سبق لي العمل فيها واالشتراك فيعضوية عدد من اللجان في الجهات التي عملت بها وفي اللجان الرئيسية في الجامعة
-

باإلضافة الى :
عدد من شهادات الشكر والتقدير .
عدد من شهادات الشكر لحضور وتصوير عدد من الدورات التدريبية لطالب كلية
العلوم اإلدارية والمالية بالجامعة.
عدد من شهادات الخبرة من اإلدارات التي سبق العمل فيها.

