عبدالعزيز عيسى صري

هندسة الحاسب اآللي

ابحث عن عمل ذات طابع متطور وبيئة عملية مناسبة لمؤهالتي ومهاراتي الشخصية  ،إلستغالل إمكانياتي وتحسينها
والقدر على اإلنجاز وإضافة بصمة في مجال عملي لكسب الخبرة وتحقيق أهدافي.

0544336192

Abdulaziz.sari30@gmail.com

المؤهل العلمي :
•

المهارات الشخصية :
التعليم الذاتي

بكالوريوس هندسة الحاسب اآللي
كلية ينبع الجامعية

•

2014 – 2019

دبلوم اللغة األنجليزية
معهد الخليج "مركز دايركت أنجلش"

2012– 2013

•

أسواق هزاز

•

ينبع

كاشير ( دوام جزئي )
2017

ينبع

خدمة عمالء ( دوام جزئي )
متاجر بن داود

2015

مواجهة الجمهور

•
•
•
•
•
•

مشرف مبنى سكن الطالب
إدارة إسكان كلية ينبع الصناعية 2019

•

•

شهرين

•

برمجة الواجهة "معسكر " 7/7
 40ساعة تدريبية

•

•

تصميم تطبيقات األندرويد
صيانة الحاسب اآللي
صيانة السيارات

تتبع الوجه ومعرفته أوتوماتيكيا

2019

•

عضو ناشط ي المجلس اإلستشاري الطالبي

•

المساهمة في نجاح مهرجان الزهور مع فريق المتطوعين
بمعدل عمل  51ساعة

2018 / 04

•
•

أكاديمية سيسكو

•

CCNA Routing & Switching : Connecing Networks

التميز في إدارة أنشطة السكن الطالبي
شهادة التميز ة مرتبة الشر

" التالتة "

المشاركة الفعالة في معرض اإلرشاد المهني في مدرسة
ابن النفيس الثانوية بينبع الصناعية

•

دورة المهارات المتقدمة في التميز والنجاح األكاديمي

CCNA Routing & Switching: Introducion to Networks

•

المشاركة في معرض كلية ينبع الجامعية بالدانة مول
بمشروع "البوابة الكهرومغناطيسية"

 4شهور

•

تصميم الشعارات واالعالنات الدعائية

أكاديمية سيسكو

 4شهور

•

أكاديمية سيسكو

CCNA Routing & Switching : Essentials
 4شهور

•

أكاديمية سيسكو

2019 / 04

2018 / 03

المونتاج واإلخراج

االنجازات :

CCNA Routing & Switching : Scaling Networks
 4شهور

•

أكاديمية سيسكو

االتحاد السعودي لألمن السيبراني
والبرمجة والدرونز

CCNA Security
 4شهور

•

2019 / 07

التصوير الفوتوغرافي

هي تقنية جديدة تم تصميمها كمشروع تخرج
يعمللع علللب تتبللع الوجهللة ومعر للة صللا با تللم عملهللا باسللتخدام
مجموعة من القطع االلكترونية :
كلللاميرا مرا بلللة ة اعلللدة متبتلللة بملللواتير لل ل لتتبلللع الوجهلللة
مقللدار  180درجللة موصلللة بجهللاز الللت كم اردوينللو مبرمجللة
باستخدام لغة البايتون

الشهادات والدورات :
2019 / 09

اإلدارة و تحمل المسؤولية

المشاريع الشخصية :

مكة المـكرمة

CCNA CYBERSECURITY OPERATIONS

سرعة بديهة

سرعة األنجاز

الهوايات:

الخبرات :
•

1995/02/21

2018/05

2017/ 12

توصيل نظام سيسكو
 60ساعة تدريبية

2017/ 10

Oracle Fundamentals
 4شهور

2018 / 04

أكاديمية سيسكو
مركز خدمة المجتمع والتعليم
المستمر بقطاع كليات ومعاهد ينبع

اللغات :
•

أكاديمية أوراكل

اللغة العربية
10/10

الفوتوغرافي
المونتاج واالخراج

اللغة األنجليزية
10/8التصوير

