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 في ( CQC) ـ استشاري جودة معتمد
 المواصفة العالمية األيزو 2015 ــ

9001 Iso 

 ـ حاصل على الدورة التأهيلية للحصول
 على شهادة إدارة المشاريع

 PMP االحترافية

 ـ مؤسس ومطور لشركة مطاعم برجرـ مؤسس ومطور لشركة مطاعم برجر
 دايز

 ـ مشارك في الكفاءة االستراتيجية
الشخصية

 ـ حاصل على مقياس بيركيمان لقياس
 السلوك والميول المهنية
 واالحتياجات الشخصية

 لتحسين اإلمكانيات الفردية ولتحسين اإلمكانيات الفردية و
 لتوسيع القدرات على التغلب على

.العقبات والتحديات

 وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

استشاري جودة معتمد

 ---

شركة مطاعم برجر دايز

مدير إدارة

5  سنوات   سنوات 

وزارة الموارد البشرية
 والتنمية االجتماعية 

مدير برامج ـ إداري ومنسق

8  سنوات 

النشاط الطالبي
إدارة تعليم القصيم

 مدير ومشرف برامج أندية صيفيةمدير ومشرف برامج أندية صيفية
موسمية

7  سنوات 

وزارة الشؤون اإلسالمية
مدير و معد برامج

3  سنوات 

وزارة التعليم
مساعد إداريمساعد إداري

8  سنوات 

حملة المحيميد للحج

إداري في خدمة العمالء
مدير الحملة اإلعالمية

5  سنوات 

أمانة منطقة القصيم
وكالة الخدمات وكالة الخدمات 

مشرف الليالي الرمضانية
سنتين 

ا0505464394

hosam@kadir.sa

  المملكة العربية السعودية

                                            
 شريك ومؤسس ومطور
            للعديد من المشاريع

حسام بن حمد الجريش

الخبرات

المهارات

التواصل

214365
87101112 9

التفكير
اإلبداعي

 كتابة
العالقاتالتسويقالمحتوى

اإلنجازاإلدارةالعامة 

التأسيس
والتطوير

إدارة فريق
العمل

إدارة الوقت
واالنضباط

تحمل
المرونةضغط العمل

العمل
الجماعي



اإلنجازات والمشاريع 

نبذة االنجازات 
مؤسس وشريك 

لشركة كادر اإلعالمية 
شركة سعودية تعمل على إدارة وتنظيم وتطوير 

االحتفاالت والفعاليات 

تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

برنامج تنافسي للشباب والفتيات 
لتخريج قيادات العمل االجتماعي والتطوعي وهو مسيرة تنافسية 
استمرت لمدة أربعة أشهر كان من ثمارها 140 رائد ورائدة اجتماعية 

افتتحها األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 
أمير منطقة القصيم 

باستضافة وزيارة صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل 
بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

مبادرات األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 
أمير منطقة القصيم 

*حفل ضياء شركة الراجحي الوقفية 
*حفل مبادرة سكني ولك اجري - على شرف  األمير الدكتور فيصل بن 

مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم 

برنامج الشبة مباشر لمدة ساعتين  
على قناة المجد الفضائية ــ عدد الحلقات 12 حلقة  

عضو مؤسس جمعية 

إدارة وإعداد برنامجي 
 صاعد ودرة 

خالل ثالث مواسم  

إدارة و إعداد 
 بصمة الشبابية 

إدارة وإعداد 
 الجزيرة الشبابية 
 خالل ثالث مواسم 

إعداد وتنسيق  
محتوى برنامج 

قناة المجد الفضائية 

إدارة وتنظيم 
وإعداد الحفالت  

مشرف في مبادرات (عيدنا 
في حينا ـ طق الباب 
 وبارك لألحباب) 



الدورات التدريبية 
المدة الجهة الدورة 

دورة تأهيلية للحصول على 
  PMP شهادة

  PMP إدارة المشاريع االحترافية
للمدرب المعتمد ناصر المحيميد 

28-05-2020
06-06-2020 1

برنامج استشاري جودة معتمد 
(CQC) الجودة في المواصفات 

العالمية لأليزو 

2016-11-06جامعة المدينة العالمية  
04-01-2017 2

المراجعة الداخلية لنظام إدارة 
الجودة  

بيت الخبرة الدولي للتطوير 
اإلداري 

03-01-2017
04-01-2017 3

الكفاءة االستراتيجية 
مركز بناء الطاقات ـ خبراء الشباب 

معتمد من المؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني  

27-10-2018
29-10-2018 4

تأهيل مدربي بناء الشخصية 
المتكاملة 

2019-12-10شركة آرام المستقبل 
12-12-2019 5

التأهيل للحصول على الرخصة 
الدولية لقيادة الحاسب اآللي 

 ( ICDL ) 

برنامج األمير فيصل بن بندر 
 بن عبدالعزيز آل سعود 

معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم 
الفني والتدريب المهني 

78  ساعة تدريبية 

60  ساعة تدريبية 

6

تطوير مهارات رواد العمل 
االجتماعي 

مركز أسس المتميز للتدريب 
معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب 

الفني والمهني   7

القيادة اإلدارية 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

8

اإلشراف اإلداري 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

9

إدارة التغيير التنظيمي 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

10

إدارة الفعاليات 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

11

التخطيط التنفيذي 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

12

االنتماء والوالء المؤسسي 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

13
مهارات التعامل مع الضغوط 

في العمل 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

14



الدورات التدريبية 
المدة الجهة الدورة 

االتصال الفعال في العمل 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

15
قواعد السلوك الوظيفي 

وأخالقيات العمل 

معتمدة من معهد اإلدارة 
العامة 2020

دورة تدريبية إلكترونية 
16

بناء ثقافة تنظيمية فعالة 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

17

تحفيز الموظفين 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

18

التفويض 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

19

تطوير خطوات المستفيدين 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

20

إعداد الحمالت اإلعالمية 
معتمدة من معهد اإلدارة 

العامة 2020
دورة تدريبية إلكترونية 

21

مهارات الكتابة اإلدارية 
معتمدة من عمادة خدمة 
المجتمع ــ جامعة القصيم 

8  ساعة تدريبية 

12  ساعة تدريبية 

5  ساعة تدريبية 

22

تطبيقات التقنية في العمل 
إدارة التدريب التربوي واالبتعاث  
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

القصيم  23

 ( CORT ) برنامج التفكير
  de Bono thinking 

معتمدة من المؤسسة العامة 
للتدريب الفني والمهني  

24

CV


