
 
 الزهراني الصعاق دسعي بن خالد    
    

 
 :والخبرات العملية العلمية الشهادات

 

  جامعة الملك سعودكلية الهندسة ــ  –هندسة كهربائية  سبكالوريوحاصل على.  

  شدوبن  بالتعداور مدج جامعدة جدور  معهدد األميدر سدلمار لريدادة األعمدال ـدـ –زمالة جامعة الملك سعود لريادة األعمال نال

   .السويدية

  شبكات االتصاالت وتقنية المعلومات هندسة  في دبلوم سيسكوحاصل على.   

  الدولي لمهارات تقنية المعلومات. جدبلوم كامبريدحاصل على 

   حاصددل علددى العديددد مددت الدددورات التدريبيددة الدايليددة والخارجيددة فددي م ددال االبتكددار وريددادة االعمددال وادارة مراكدد  الب دد

 وإدارة المشاريج.والتطوير 

 .حضر وشارك ممثالً في العديد مت المؤتمرات والمسابقات الم لية والدولية في م ال الب   والتطوير واالبتكار 

 .عضو في العديد مت ال معيات العلمية والمهنية المتخصصة 

 ي يت.الت   للعمل ب امعة الملك سعود كباح  متفرغ في برنامج استقطاب االساتذة والباحثيت المتم 

 .عمل مديراً تنفيذياً لمرك  االبتكار ب امعة الملك سعود 

 .عمل مستشاراً لوكالة ال امعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية ب امعة الملك سعود 

 .عمل مستشاراً لبرنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار ب امعة الملك سعود 

 الريدا  وادي فديت فكدرة الدى مندتج لابدل للتسدوي   وبصدناعة سدعودية صاحب أول منتج ابتكاري  تقني معرفي ت ول م 

ولدم هذا المنتج لخادم ال رميت الشريفيت الملك عبد هللا بت عبد الع ي  آل سعود ولعدد مت أص اب السدمو الملكدي  للتقنية

 األمراء وأص اب المعالي الوزراء وعدد مت المسؤوليت.

 قنية النداء مج جامعة الملك سعود ) أول شركة ناشئة لائمة على االبتكدار مدت وادي شريك مؤسس ومديراً تنفيذياً لشركة ت

 الشراكة أول مخرجات أودية التقنية في ال امعات السعودية. ن و بناء التصاد معرفي هذهالريا  للتقنية( وتعد 

 

 التكريم واالن ازات:
 

   ال سعود. الع ي تكريم يادم ال رميت الشريفيت الملك / عبد هللا بت عبد 

 بميدالية جامعة الملك سعود الذهبية. ) رحمه هللا( تكريم صاحب السمو الملكي االمير / نايف بت عبدالع ي  ال سعود 

 .)تكريم صاحب السمو الملكي االمير / مقرر بت عبدالع ي  ال سعود  ) شهادة براءة وتقدير مت جامعة الملك سعود 

 ي ب ائ ة علماء المستقبل.تكريم معالي وزير التعليم العال 

 . تكريم معالي مدير جامعة الملك سعود ب ائ ة اإلبداع والتمي 

 .تكريم معر  جنيف الدولي لاليتراع في دورته التاسعة والثالثور 

 .تكريم معر  مالي يا الدولي العاشر االبتكار وااليتراع 

 ة الملك سعود ب ائ ة التمي  الب ثي.تكريم سعادة وكيل ال امعة للدراسات العليا والب   العلمي ب امع 

 .تكريم سعادة عميد كلية الهندسة ب ائ ة الطالب الموهوبيت بكلية الهندسة ب امعة الملك سعود 

 .تكريم تواصل زهرار في دورته الخامسة في م ال االبتكار العلمي 

 مؤسسة الملك عبد الع ي  ورجالة للموهبة واالبداع ) موهبة (. تكريم 

 ة الباحة.جامع تكريم 

 .تكريم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

 .تكريم برنامج الشراكة الطالبية ب امعة الملك سعود 
 
     
 

 

 


