
محمد رزق ا� محمد العسيري
المعلومات الشخصية: 

الجنسية :سعودي -
رقم الهوية: 1007439340-
تاريخ الميالد: 05/12/1390هـ    -

المؤهالت العلمية 

حاصل على درجة البكالوريوس في  األدب ( عالقات عامة ) من جامعة الملك عبدالعزيز -
حاصلة على شهادة الدبلوم إدارة مكتبية من المعهد الثانوي التجاري -

الدورات التدريبية

شهادة دورة ( مبادئ اللغة اإلنجليزية ) المركز الوطني للغات – الدمام-
شهادة دورة (مبادئ إدارة الموارد البشرية) من مبادرات ادراك عن بعد -
شهادة دورة ( مهارات القيادة ) من مبادرات ادراك عن بعد -
شهادة دورة (فرد أساسي) من مركز التدريب البحري -
شهادة دورة ( مشاة بحرية تأسيسية) مدرسة مشاة البحرية ووحدات األمن البحرية -

الخاصة
شهادة دورة(التدريب األساسي) من مركز التدريب والتجنيد بشرطة محافظة جدة-
شهادة دورة (دوريات أمن تأسيسية) من مركز التدريب والتجنيد بشرطة محافظة جدة-
شهادة دورة (الرماية التخصصية القصيرة على المسدس جلوك ) مدينة تدريب األمن -

العام بمنطقة مكة المكرمة.
شهادة دورة (الدورة الحتمية رقم 45) مدينة تدريب األمن العام بمنطقة مكة المكرمة.-
شهادة دورة (الدورة الحتمية رقم 50) مدينة تدريب األمن العام بمنطقة مكة المكرمة.-
شهادة دورة (الدورة الحتمية تنشيطية) مدينة تدريب األمن العام بمنطقة مكة -

المكرمة.
شهادة دورة ( تنمية المهارات اإلدارية والفنية لدى رجل األمن ) كلية االقتصاد واإلدارة -

- جامعة الملك عبدالعزيز 
شهادة دورة ( تطوير مهارات التعامل واالتصال مع الجمهور لدى رجل األمن  ) كلية -

االقتصاد واإلدارة - جامعة الملك عبدالعزيز 

المشاركات 

جدة – حي الهدى : 
 :   0557722547
: M2016ameen@gmail.com 

mailto:M2016ameen@gmail.com
mailto:M2016ameen@gmail.com


شهادة وسام المشاركة في  تحرير الكويت -
شهادة نواط اإلنقاذ – المشاركة الفعالة في اإلنقاذ -
شهادة من األمم المتحدة للمشاركة بعمليات األمم المتحدة الثانية في الصومال .-

 



الخبرات العملية 

عملت في السلك العسكري في المشات البحرية ووحدات األمن الخاصة لمدة 5 سنوات.-
عملت في السلك العسكري في وزارة الداخلية – األمن العام (الدوريات األمنية -

الميدانية)  لمدة  4 سنوات.
عملت في السلك العسكري في وزارة الداخلية – األمن العام (الدوريات األمنية إداري -

بشعبة التموين والصيانة )  لمدة  20سنة.

المهارات الشخصية

استخدام الحاسب -
اإللتزام بأوقات الدوام.-
شخصية قيادية ومتعاونة.-
القدرة على اكتساب الخبرة.-
اللباقة وحسن التصرف مع جهة العمل .-
حب التعاون وروح الفريق الواحد.-
التعامل مع مختلف الشخصيات.-
القدرة على استيعاب المشكالت.-
إنجاز المهام في الوقت المحدد وتعدد المهام.-
إجادة مهارات التنظيم واالتصال وفن التعامل مع االخرين.-

الهدف الوظيفي

ارغب في الحصول على فرصة وظيفية في بيئة تهتم دائماً بالتطوير واالنتاجية •
استطيع من خاللها تطوير مهاراتي واكتساب المزيد من الخبرات بحيث يتم فيه 

االستفادة من امكانياتي وقدراتي لتحقيق هدفي وخدمة مجتمعي.

اللغات

اللغة العربية (األم) •
اللغة اإلنجليزية  (جيد )•


