الـسـيـرة الـذاتـيـة )(CV
البيانات الشخصية- :
االسم :احــمــد عبد الهـــادي عمــــر سليمـــان قرزيـــــز
الجنسية :سعـــــودي تاريخ الميالد 1408/3/24 :هـ
بطاقــــــــــة أحــــــــوال رقـــــــــم1-0549-2352-7 :
حفيظة رقم 195522 :مصدرها :المدينــة المنــــورة
مكـــــان االقامــــــة :المدينـــــــــــــة المنـــــــــــــــــــورة
الحالـــــــــــة االجتماعيــــــــــــة :أعـــــــــــــــــــــــــــــزب
المؤهالت العلمية- :
المستوى التعليمي :دبلوم الكلية التقنية بالمدينة المنورة
المعدل 3.58 :من 5
التقدير :جيد
التخصص :حاسب آلي (دعم فني)
الدورات- :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

دورة لغة انجليزية (المستوى المتقدم )Advanced Level-
من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ( 600ساعة) بمعدل .%91.7
دورة مونتاج الفيديو باستخدام ((power director
دورة في مبادئ اإلسعافات األولية.
دورة ( (Server 2003من الكلية التقنية.
شهادة حضور برنامج تدريبي ،اسم البرنامج :قبعات التفكير الست.
شهادة حضور برنامج تدريبي ،اسم البرنامج :الطريقة الصحيحة الختيار األصدقاء.
شهادة حضور دورة السياحة المدرسية (ابتسم).

الخبرات- :
-1
-2
-3
-4

العمل في وزارة الحج لمدة سنتان (موسم عمرة – موسم حج) في قسم الـ IT
العمل في االدالء( .مدخل بيانات)
العمل في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي( .مدخل بيانات)
العمل بعقد مؤقت لمدة شهرين لدى مجلس الجمعيات التعاونية بالرياض.
(التنظيم والمشاركة في الملتقى السادس للجمعيات التعاونية بمدينة حائل)
 -5العمل في شركة اليسيرة التركية للتموين الغذائي (مدير تقنية المعلومات)
 -6العمل بشركة سج ّل التقنية في مشروع تفويج المعتمرين خالل شهر رمضان المبارك  1435هـ.

المهارات- :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

خبرة في مجال الحاسب اآللي وصيانته.
أتمتع بعالقات عامة ممتازة.
سرعة الطباعة على لوحة المفاتيح (الكيبورد).
استخدام  Microsoft Office 2003/2010/2013بشكل ممتاز.
استخدام برنامج الفوتوشوب  Photoshopبشكل ممتاز.
خبرة في مجال تركيب ودعم المواقع وإدارتها على شبكة االنترنت.

أرقام لالتصال- :
جوال0569074142:
منزل014-8455858 :
E-Mail: eahmade@hotmail.com
E-Mail: ahmad-grzeez@hotmail.com

(C.V)

Name: Ahmed Abdulhadi, Omar Suleiman, Grzeez
Nationality: Saudi Arabia Date of Birth: 03/24/1408
ID card number: 1-0549-2352-7
Ire number: 195522 source: Medina
Place of Residence: Medina
Marital status: Single
Qualifications: Education: Technical College Diploma in Medina
Average: 3.58 out of 5
Rating: good
Specialization: Computer (technical support)
Courses: -English language course (Advanced Level)
Of the General Organization for Technical and Vocational Training (600 hours) rate of 91.7%.
-Cycle using the video montage (power director)
Course in the principles of first aid.
-Cycle (Server 2003 from the Technical College)
-Certificate to attend a training program, the name of the program: Six Thinking Hats.
-Certificate to attend a training program, the name of the program: the correct way to choose
friends.
-Certificate of attendance cycle tourism school (smile).
Skills: -Experience in the field of computers and maintenance.
I have excellent public relations.
-Print speed on the keyboard .
-Use the 2007/2013 Microsoft Office is excellent.
Using Photoshop is excellent.
-Experience in installation and support and management of sites on the Internet.
Contact numbers: Mobile: 0569074142
E-Mail: ahmad-grzeez@hotmail.com

