عبدالرحمن بن أحمد شوكت زاهد
املدينة املنورة
جوال0503063232 :
اإليميلazahid@outlook.com :
________________________________________________________________________________________________________________
 املعلومات الشخصية-:
 الحالة االجتماعية :متزوج.
 الجنسية :سعودي.
 العمر 30:سنة.

_____________________________________________________________________________

األهداف-:
أطمح للعمل في منظمة متقدمة طموحة تحوي بيئة عمل محفزة للغاية يوجد بها تحديات التي توفر أفضل األوقات
لتطوير حياتي املهنية ،وفي الوقت نفسه خدمة املنظمة وتحسينها وتطويرها إلى أفضل  .وأود أن اكتسب مهارات
جديدة واالستفادة من مجال خبرتي الحالية من التطوير والتحسين املستمر في املجال.

املؤهالت الدراسية-:
 درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية التربوية.2010-2006 :
 الشهادة الدولية ملهارات تكنولوجيا املعلومات املتقدمة (كامبريدج) .2014 \ 4 \ 28
_____________________________________________________________________________
الخبرة العملية-:
 مدير املكتبة الرقمية في جامعة طيبة منذ 10سنوات.
 مدرب معتمد من املكتبة الرقمية السعودية(وزارة التعليم العالي)
 متخصص في مجال قواعد املعلومات والكتب اإللكترونية واملصادر العلمية واملراجع.
 التعامل مع محركات البحث العلمية EDS & SUMMON
 مشرف ومدير املستودع الرقمي بجامعة طيبة ببرمجية Dspce
 مدرب لقواعد املعلومات والكتب اإللكترونية بجامعة طيبة.
 مدرب ومستشار لبرنامج االنتحال العلمي ITheniticate & Turnitin
 رئيس وحدة التدريب والتطوير بعمادة التعليم اإللكتروني ملدة  3سنوات
 املؤسس واملدير التنفيذي ملنصة البحاث العلمي5.

_________________________________________________________ 

خبرات العمل:

 مدير فريق املكتبة اإللكترونية.
 معرفة الشركات املحلية واألجنبية في مجال املكتبات وقواعد املعلومات والتواصل الجيد معهم.
 اإلشراف على املصادر والخدمات اإللكترونية.
 مسؤول عن الرد على رسائل البريد اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي والشات اليف.
 منسق التدريب على بوابة عمادة شؤون املكتبات والبرامج العلمية بجامعة طيبة.
 * مستشارفي بوابات املكتبات اإللكترونية ومحركات البحث وبرنامج النتحا العلي.
_______________________________________________________________________________
الدورات والندوات-:
 حاصل على رخصة تدريب "برنامج إعداد مدربين " من املؤسسة العامة للتعليم الفني.
 حاصل على دورة التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي.
 حضور ورشة عمل ملنتجات شركة ""ELSEVIERمع املكتبة الرقمية السعودية.
 حضور ورشة ملعهد  THMSON RYUTERSلتقييم األبحاث واختيار املجالت.
 حضور ورشة عمل لقاعدة . IEEE
 حضور ورشة عمل ملنصة الكتب .Vital source
 حضور ورشة عمل لقواعد شركة دار املنظومة.
 حضور ورشة عمل لقاعدة املنهل.
 حضور مؤتمرات جمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي من 2017- 2013م.
 حضور ورشة عمل تخطيط وتنفيذ الوعي املعلوماتي "لالتحاد العربي للمكتبات واملعلومات"
 البحث النوعي (في عمادة التطوير الجامعي).جامعة طيبة .
 حضور ورشة استراتيجية املؤسسة لتقنية املعلومات "االتحاد العربي للمكتبات واملعلومات"
 حضور ورشة عمل "أنش ئ مستودعا رقميا" اإلتحاد العربي للمكتبات واملعلومات"
.workshop and seminar on summon 
 حضور مؤتمر .Middle East Academic Libraries Symposium
 برنامج الفهرسة املوضوعية (معهد اإلدارة)
 برنامج الفهرسة الوصفية (معهد اإلدارة)
 برنامج خدمات املعلومات في املكتبات ومراكز املعلومات(معهد اإلدارة)
 برنامج إدارة الجودة الشاملة (معهد اإلدارة)
 حضور ورشة Saudi National ORCID Workshop

______________________________________________________________________________
املاهارات-:

 إدارة املعلومات .
 قيادة فرق العمل.
 إدارة محتويات املواقع والبرامج اإللكترونية.
 أداب الحوار.
 العمل تحت الضغط.
 مفاوض جيد.
 محب للتحديات.
 التعامل مع وسائل التواصل اإلجتماعي.

________________________________________________________________________________

الاهوايات:
.1
.2
.3
.4

مهتم بكل جديد في عالم تطوير املكتبات والكتب اإللكترونية.
كرة القدم.
السباحة.
صيد السمك.

 .5متابع لإلحداث الجديدة .

