
 ا������

أنا أخوكم : نايف السعيدان - أبوبكر
ال أحد يستطيع مدح نفسه إال يطري بالمبالغة لنفسه فليس

أحب من نفسه إال نفسه ... لكن هذه السيرة الذاتية !
مهتم بالتقنية عمومًا وبأنظمة الشبكات وتشغيلها مثل أنظمة

التشغيل وأنظمة الشبكات وحمايتها وأحب ما إلى قلبي تقنية
Cloud System الـسحابة

محب وهاوي لبرامج المونتاج لألفالم القصيرة والدعائية .

 ا������ ا����د���

ا����دة ا������� ا�������
الكلية التقنية بالجوف

سكاكا - المملكة العربية السعودية
دبلوم حاسب آلي - دعم فني

Jan 2002-Jan 2005 



�����رو�� ����� د�� أ���� ����ت
الكلية التقنية بالجوف

الجوف - المملكة العربية السعودية
بكالوريوس الهندسة التقنية

قسم هندسة الحاسب وتقنية المعلومات
تخصص هندسة دعم أنظمة شبكات الحاسب اآللي

Jan 2016-Dec 2018 



 ا����رات ا������

%90مهارات التواصل

%100العمل كفريق

%80إدارة الوقت والمهام

%90حل المشاكل بفعالية

 ا����رات ا������

%80إدارة خوادم يونكس

CC 90تحرير الفيديو - أدوبي بريمير%

أنظمة البث المباشر واإلجتماعات البعيدة والتعليم عن
%100بعد

%90شبكة الويب والمهارات االجتماعية

%70تصميم انفوجرافيك ثابت ومتحرك - أفتر إفيكت

MAC - Windows صيانة أجهزة وأنظمة الحاسب بأنواعها
- Linux100%

naif@alsaeidan.com

السعودية - الجوف - دومة الجندل

سعودي

21-07-1975

متزوج

���� ا�����ان

ر��� ��� ا������
ا�������� وا������











ا����ت

100%

اللغة العربية

60%

اللغة اإلنجليزية

ا���ا��ت


السفر


الرياضة


القراءة


تعلم الجديد في التقنية

 ا����ات ا������

���� ������
مطار الجوف اإلقليمي

الجوف
عملت في مطار الجوف في مكتب مدير المطار الخاص

كسكرتير تقني ومساعد إلدارة شؤون الموظفين

1999-2001 



���� ا����ل وا������
جامعة الملك سعود / كلية العلوم بالجوف

الجوف
عملت في جامعة الملك سعود بعد التخرج من الكلية

التقنية مباشرة بإدارة القبول والتسجيل في كلية العلوم
بالجوف و مسؤوالً عن القبول والتسجيل وشؤون

الطالب بالجامعة .

Jun 2005-Jan 2009 



���دة ا����� ا������و�� وا������ �� ���
جامعة الجوف

الجوف
تم صدور قرار معالي مدير الجامعة بإنشاء عمادة التعلم

اإللكتروني وتشغيلها من قبلنا وهنا بعض المنجزات :
- إنشاء هيكلة للعمادة .

- عملت موقع خاص للعمادة ؛ يحتوي على الدروس
التعليمية لبعض المواد عن طريق تسجيلها .

- عمل استوديو تصوير للمحاضرات بتقنية الكروما .
- إنشاء البنية التحتية لنظام االتصال المرئي MCU و

. CS و TMS
- إنشاء موقع إلكتروني للتعليم عن بعد عن طريق نظام

موودل مفتوح المصدر .

Jan 2009-Jan 2011 



ر��� ��� ا�����ل ا�����
جامعة الجوف

الجوف - الممكلة العربية السعودية
Jun 2011-2018 



ساهمت في إنشاء وبناء البنية التحتية
ألنظمة االتصال المرئي في الجامعة من

سيرفرات وخدمات وتركيبات



عملت على ربط اجتماعات قاعة معالي مدير
الجامعة مع وزارة التعليم العالي مباشرة عبر

تقنية االتصال المرئي



أدرت أنظمة الشاشات اإلعالنية الشبكية
وتوزيع الصالحيات على الموظفين

المخصصين لذلك



تدريب الموظفين وأعضاء هئية التدريس على
استعمال أنظمة االتصال المرئي داخل الجامعة



عمل شروحات فيديو متخصصة لمستخدمي
نظام الشاشات اإلعالنية



شاركت في عدة فعاليات للجامعة ممثلة في
مؤتمرات داخلية وخارجية



���� ا�����ت ا������و���
إمارة منطقة الجوف

الجوف
تم تكليفي لمدة ستة أشهر من سمو أمير المنطقة صاحب

السمو الملكي األمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز إلى

Apr 2018-Oct 2018 





Antivirus تنظيم أمان الكمبيوتر ببرامج مساعدة أوبدون
Program100%

%100إتقان البرامج المكتبة مايكروسوفت أوفيس

%90العمل على األنظمة السحابية المختلفة

 ����� ر���

���ـــــ�
التفكير اإلبداعي ، الفعالية ، اإلنتاجية

ا��ـــــ�
تحليل المشاكل ، صنع القرار ، إدارة المشاريع ، التخطيط

االستراتيجي

ا��� ��وح ا����� ا��ا��
التعاون وتحديد األهداف وقيادة المجموعة







 ت ا����ة�����

تحرير فيديوأنظمة سحابية

الشبكاتاإلجتماعات الشبكية

أفتر إفيكتاألنظمة الذكية للمباني

سيرفرات CentOSسيرفرات ويندوز

PHP Normal Codingسيرفرات وأنظمة يوبونتو

PHP تكويد بسيط بلغةVMware Technology

PaaS ManagmentCloud Management

 إدارة ا����

التخطيط (20%)العائلة (30%)العمــل (%30)
االسترخاء (10%)الترفيه (%10)



العمل بإدارة تقنية المعلومات باإلمارة وهو لشرف عظيم
ووسام أعتز به .

ر��� ��� ا������ ا�������� وا������
جامعة الجوف

الجوف
تم تغيير مسمى قسم االتصال المرئي إلى قسم الوسائل

التعليمية والمعامل إضافة إلى عملي لقسم االتصال
المرئي

Oct 2018-حتى اآلن - 



 ا��ورات

Google CERTIFICATE OF ATTENDANCE

Google MENA

Feb 2019 

TOT دورة ��ر�� ا���ر���

معهد عباقرة التدريب
Oct 2020 

Smart Home Automation Systems

Smart-BUS - China

Sep 2015 

Blockchain Basics

The State University of New York

أحد المقررات التعليمية لمحلل األمن السبراني
https://coursera.org/verify/NT3RBWGU7GKT

2022 

Cyber Attack Countermeasures

Tandon School of Engineering

أحد المقررات التعليمية لمحلل األمن السبراني
https://coursera.org/verify/8R8CMUQV7EY5

2022 

Hacking and Patching

University of Colorado

أحد المقررات التعليمية لمحلل األمن السبراني
https://coursera.org/verify/QJAC86HPJV8Q

2022 

Introduction to Cyber Attacks

Tandon School of Engineering

أحد المقررات التعليمية لمحلل األمن السبراني
https://coursera.org/verify/ABCFLJW2Z3R8

2022 

 ا����� �����

لمزيد من المعلومات ؛ فضالً ال أمرًا زيارة موقعي
الشخصي

https://alsaeidan.sa


