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 ندوة

ت تطوير االقتصاد والتنمية في ظل استمرارية ضعف تحديا"

 * "إيرادات النفط

 

  :السرية الذاتية للمحاضر 

 .املهندس/ برجس بن محود الربجس

  م.  8/11/1963من مواليد 

     :يعمررل مستيررار ا متفيًغررا    رراالف

ااندسرررررة، وأعمرررررال الرررررنفء والغررررراص    

ة، والب وكيماويرررراف، واانارة وافاليررررة، وافرررروارن البيرررريي 

 والتسويق واالتصاالف وتقنية افعلوماف.     

 مكتررررررب آتكنولوتيررررررا البيانرررررراف   رإلرررررريس  لررررررس إنارة

لالستيررراراف   االتصررراالف وتقنيرررة افعلومررراف  ومكترررب     

                                      
مرررارس  26ررررر افوافرررق  1437عرررانى اآلخررري   17أةيمرررت مسرررات السررربت   *

نارررررا وأ ،ةررردم ا سرررعانة اف نررردس بررريتس برررن محرررون الرررلتس ،م2016

 الع ي  بن إبياريا الُعمي .ستاع الدكتور عبدسعانة األ
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آرنرررانك لالستيررراراف ااندسرررية  ومكترررب آافييكبررراف     

 اانارية العليا .لالستياراف 

   :  السيل األكان 

يرة وكمبيروتي مرن    حاصل على بكالوريس رندسة ك يباإل -

يررراف افتحررردة األمييكيرررة بالوال  لوي يانرررا الفاييرررتآتامعرررة 

 م .1991سنة آ

حاصررررل علررررى بينررررامو تنفيرررري    اانارة واالةتصرررران مررررن  -

بالوالياف افتحدة األمييكية  "Dartmouth وانارمت"تامعة 

 م .2005ة آسن

حاصررررل علررررى بينررررامو تنفيرررري    اانارة واالةتصرررران مررررن  -

يررررراف افتحررررردة  بالوال "Penn State برررررن سرررررتيت "تامعرررررة 

 م .2006األمييكية سنة آ

   :ا لة العملية 

م وحترى  1981لسرعونية مرن سرنة آ   عمل بييكة أرامكو ا -

م    ةااعات ا افةتلفة، وعل  تردرت ا كم نردس،   2010

ومرررن لرررا مياكررر  إناريرررة، وانت رررات  كمستيرررار  اررريء      

و ليرررررل هرررررامل: التحليرررررل االةتصررررران ، واسررررر اتييياف   

ليرررريكة، وا اررررء افاليررررة والسررررنوية واالسرررر اتييية،    ا
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وخاء أردا  اليريكة، وخارء رؤى اليريكة وخارء     

مسرراندة أعمررال الررنفء والغرراص واحلفرري واكتيررا  الررنفء      

والغرررراص والتسررررويق، وخاررررء افرررروارن البيرررريية والترررردريب     

والتارررويي والتو يرررف، وخارررء تارررويي بررريامو الدارسررراف    

يعايررررة الصررررحية العليررررا والبحرررروا وخاررررء ااسرررركان وال 

 وخاء االتصاالف وتقنية افعلوماف.

خررلة لويلررة    ررال الررتحكا   معامررل الررنفء والغرراص         -

واكتيافه والتحكا   إنتاتية افعامرل وبريامو  اكراة    

 آبار النفء والغاص.

 خلة لويلة   إعدان وتاويي وتنفيي مياري  النفء والغاص.   -

  معامررررل  خرررلة لويلررررة   نراسرررراف األعمرررال افيرررر كة   -

الرنفء والتكييرري   السررعونية و  ا ررار  مرر  اليرريكاف  

 األتنبية.  

   : الدوراف التدريبية آاانارية 

 خلق القيمة من خالل االس اتييية العافية   .1

Creating Value through Global Strategy 

 التةايء والتنفيي االس اتيي    .2

Strategic Planning and Execution 
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 العمل  تاويي خاء  .3

Business Plan Development 

 بينامو القيانة افتقدمة  .4

 Advanced Leadership Program   

 مؤهياف األنات اليإليسية   .5

(KPIs) Key Performance Indicator 

 تاويي اس اتييياف التسويق  .6

Marketing Strategies Development 

 تاويي ا اابة واالقات   .7

Development of Speeches and Presentation  

 تاويي م ارة فييق العمل        .٨

 of Teamwork Skills Development 

 القيانة اانارية الفعالة   .٩

Effective Leadership 

 التفكه التحليل    .1٠

Analytical Thinking 
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 إنارة احلوار الصعب    .11

Difficult Conversation 

 التفاوث افتقدم   .12

Advanced Negotiation  

 ة افناسبة لكل و يفة ديد اليةصي .13

  MBTI)) 

 إنارة افةالي   .14

Risk Management 

 ا اع القياراف وحلول افياكل   .15

Decision Making and Problem Solving  

 إنارة الوةت   .16

Time Management 

 إنارة التغيه  .17

Change Management 

  

 


