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الخبرات العملية
 -1433حتى تاريخه هـ
 -2012حتى تاريخه م

شركة جنرال دايناميكس العربية لنظم المعلومات – المدير اإلقليمي للمبيعات والتسويق.
اهم المشاريع  :مشاريع ذات طابع امني في مجال تقنية المعلومات.

 -1428حتى تاريخه هـ
 -2007حتى تاريخه م

شركة إدارة وتطوير مشاريع الموانئ المحدودة ) - (PPMDCنائب رئيس مجلس االدارة والمديرالتنفيذي
اهم المشاريع  - :تشغيل مجمع صاالت الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
 -تشغيل قطار جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض.

 -1428حتى تاريخه هـ
 -2007حتى تاريخه م

مجموعة بن الدن السعودية  -شؤؤن التطوير
اهم المشاريع  :تصميم وبناء مجمع صاالت الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

 1428-1419هـ
 2007 -1998م

قسم العمارة وإنشاء المباني ) (ABCDبمجموعة بن الدن السعودية  -نائب المدير التنفيذي
اهم المشاريع  - :فنادق انتركونتننتال مكة المكرمة  /المدينة المنورة.
 تصميم وتتفيذ مقر المؤتمر التضامن اإلسالمي االستثنائي (.)2006/2005 تصميم وتتفيذ مباني الضيافة لمؤتمر الصداقة السعودي اليمني (المكال) مشاريع متنوعة  :محطات تحلية و تنقية مياه ,محطات كهرباء احتياطية ,اعمال بحريةعلى على الشاطئ.

 1419 -1416هـ
 1998-1995م

قطاع المباني الخاصة  SBDبمجموعة بن الدن السعودية
اهم المشاريع  :مختبر المنتجات البترولية أرامكو – رأس تنورة (رحيمه).

 1416 -1404هـ
 1995 -1983م

وزارة الداخلية
تدرج حتى منصـب مساعد مدير عام المشاريع باإلدارة الهندسيـة باألمن العام (الرياض)
إعارة كمديرا ً لمشروع الصيانة والتشغيل مقر وزارة الدفاع والطيران (الرياض)
مدير إدارة الدرسات والتصاميم باإلدارة الهندسية باألمن العام
اهم المشاريع  :مختبرات جنائية ,مستودعات اسلحة ,مخابئ ذخيرة ,مراكز تدريب ,سجون ,مباني ادارية...

العضويات المهنية
 عضو بلجنة الطيران والخدمات المساندة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة من العام  1436هـ
 عضو بالهيئـة السعــودية للمهندسيــن (عضوية رقم )20361 :
 عضو عامل دائم بالجمعية السعودية لعلوم العمران من العام 1430هـ (  2009م)
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األبحاث والتدريب
1419 هـ ( 1998م)  :شهادة تدريب في دورة المالية للمدراء
1419 هـ ( 1998م)  :تدريب األيزو ) (ISO 9000من

الغيرالماليين من Whinney Murray & Co.

National Inspection And Technical Testing Co.

1409 هـ ( 1989م)  :شهادة تدريب في برنامج تخطيط المشاريع االنشائية بدرجة ممتاز من معهد االدارة العامة.
1407 هـ ( 1986م)  :شهادة تدريب على الهندسة القيمية من . SH&G
1406 هـ ( 1986م)  :شهادة دراسة برنامج االشراف على تنفيذ المشروعات بتقدير جيد من معهد االدارة العامة.
1403 هـ ( 1983م)  :شهادة تدريب من المديرية العامة لالشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة
(جزء منها في الواليات االمركية المتحدة)

شهادات الشكر والتقدير
1433 هـ ( 2012م) :خطاب شكر وتقدير من معالي وزير الحج بمناسبة إنتهاء موسم عمرة 1433هـ .
1432 هـ ( 2011م)  :شهادة تقديروشكرمن الهيئة السعودية للمهندسين بمناسبة تنظيم برنامج تدريب للمهندسين حديثي
التخرج من 2010/9/25م حتى 2011/01/26م
1432 هـ ( 2011م)  :خطاب تقدير من المدير التنفيذي لشركة .Aeroports De Paris Management
1431 هـ ( 2010م)  :شهادة شكر وتقدير من مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية للجهود المتميزة والمشاركة
الفعالة لدعم وإنجاح خطة السعودية لموسم حج 1431هـ .
1430 هـ ( 2009م)  :شهادة شكر وتقدير من معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد .
1426 هـ ( 2005م)  :برقية شكر من رئيس المراسم الملكية بمناسبة الجهود المبذولة لتجهيز مقر إنعقاد المؤتمر
اإلسالمي في دروته الثالثة اإلستثنائية للعام 1426هـ .
1424 هـ ( 2003م)  :برقية اشادة من االمين العام لمؤسسة الملك عبد هللا بن عبد العزيز لوالديه لإلسكان التنموي.
1410 هـ (1990م) :شهادة تقدير من الدرجة الثانية من سعادة مديراألمن العام .
1403 هـ (1983م) :خطاب تقدير من نائب مدير شركة  HTBاألمريكية

المؤهالت العلمية
 شهادة اعتماد مهندس معماري مستشار من الهيئة السعودية للمهندسين
1405/1404 هـ
1985/1984م

 :بكالوريوس الهندسة في العمارة والتخطيط من جامعة الملك فيصل بالدمام

1397 هـ
1976م

 :الثانوية العامة من ثانوية طيبة بالمدينة المنورة

اللغات
 إجــادة اللغة اإلنجليزيــة قراءة و كتابة وتحدث
 إجــادة اللغة العربيــــة قراءة وكتابة وتحدث

سيرة ذاتية  :م .عثمان

صفحة  2من 2

آخر تحديث 22 :ربيع الثاني  1437ه

