
حماد الشمري

قادر على التعامل مع مهام متعددة، أستخدم منهج

ابتكاري لحل المشاكل، شخص يعتمد عليه بحول الله

في إدارة الوقت، مرن في وقتي وأعمل طوال

األسبوع، جدير بالثقة، أقدم أفكار إبداعية، وموثوق

بين زمالء العمل حيث يجدوني دائما في الموعد

المحدد.

معلومات االتصال  

966535657117

admin@abuhatim.net

https://abuhatim.net

متزوج

حائل

المملكة العربية السعودية

سعودي

المهارات  

HTML/CSSمتخصص

Photoshopمتمكن

illustratorجّيد

linux serversمتمكن

Azureمتمكن

SCCM Endpointمتمكن

Office 365متمكن

AD & AADمتمكن

Windows Serversمتخصص

VMware vSphere - vCenterمتخصص

PaloAlto VPN - VM-300متخصص

اللغات  

اللغة األمالعربية

إجادة تامة في حدود العملاإلنجليزية

روابط  

twitterhammadsaud

websiteabuhatim.net

الخبرات العملّية  

12/2014  -  1/2009  فني صيانة آالت

عملت في هذه الفترة دعم فني في كلية علوم الحاسب بالمدينة الجامعية ، قمت خاللها بإدارة معامل الكمبيوتر والالفتات الرقمية.

حتى اآلن  -  12/2014  مطور برامج مساعد

عملت لمدة عام كمساعد لمدير اإلدارة وبعدها تم تعييني مديرًا إلدارة تقنية المعلومات والتعليم اإللكتروني، وبعد ذلك صدر قراري مديرًا لألنظمة في الجامعة ومديرًا إلدارة مركز البيانات.

المؤهالت العلمّية  

8/2008  دبلوم عالي - دعم فني

الدورات التدريبية  

Oct - 2 Nov 2017 30  Microsoft

Oct - 26 Oct 2017 23  Microsoft

Oct 2019 31- 27  DellEMC

Nov 2019 26 - 24  DellEMC

Jan 2020 14 - 12  Microsoft

27/6/1436 - 26  جامعة حائل

11/4/1440 - 9  معهد اإلدارة العامة

24/11/1436 - 22  معهد اإلدارة العامة

23/12/1436 - 21  معهد اإلدارة العامة

Dec - 13 Dec 2017 11  Microsoft

اإلنجازات والمشاريع  

10/2020 

10/2019 

11/2020 

9/2018 

10/2020 

10/2020 

10/2020 

10/2020 

10/2020 

10/2020 

10/2020 

10/2020 

10/2017 

10/2017 

المراجع  

m.alhaisoni@uoh.edu.sa - +966555130209 

alutaibi@uoh.edu.sa - +966504870875 

مطور برامج مساعد

جامعة الملك سعود

جامعة حائل

الكلية التقنية بحائل

WorkshopPLUS - Active Directory: Troubleshooting

WorkshopPLUS - System Center Configuration Manager: Concepts And Administration

VMware VSphere: Install, Configure, Manage 6.7

VxRail Appliance Administration

WorkshopPLUS - Data AI: Azure Machine Learning

القيادة اإلدارية الفعالة

برنامـج ادارة نظام التشغيل Windows- محطة العمل

برنامـج الجرائم المعلوماتية

برنامـج مهارات التعامل مع المستفيدين

WorkshopPLUS - Windows Client: Securing Windows Client

مشروع تطوير موقع جامعة حائل

مشروع SCCM في جامعة حائل

Veritas Backup Project

مشروع توسعة وتطوير البنية التحتية للخوادم - المرحلة األولى

Ultimus ترقية نظام

Veeam ترقية نظام النسخ اإلحتياطي

(Palo Alto VM-300) مشروع الشبكة الخاصة االفتراضية

Applaud - مشروع نظام موارد

مشروع نظام التقييم الذاتي

Banner 9 مشروع نظام الطلبة االكاديمي

UPS مشروع تركيب نظام البطاريات االحتياطية لمركز البيانات

STC مشروع نظام التعافي من الكوارث مع

Azure مشروع أنظمة وبوابة

مشروع Office 365 في جامعة حائل

أ.د. ماجد الحيسوني

د. خالد العتيبي

https://abuhatim.net/
https://twitter.com/hammadsaud
https://abuhatim.net/
https://uoh.edu.sa/

