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الدكتور ساسي محمد
الرئيس التنفيذي غرفة التجارة الماليزية – العربية

الرئيس التنفيذي المدفوع بحافز النتائج مع اكثر من 9 سنوات من الخبرة في القيادة وزيادة النمو في أعمال التعليم خاصة في التعليم
العالي .

لقد قمت برفع مستوى االداء المدرسي وزيادة تحصيل الطالب من خالل تحليل ممارسات ادارة المؤسسة وعملت على تحسين
مهاراتهم وكفاءاتهم االدارية المهنية الشاملة .

باألضافة إلى ذلك ، فقد كفلت وجود أنظمة قوية لضمان الجودة داخل المدرسة من خالل تطبيق مناهج فعالة والحفاظ عليها ، بخالف
ذلك قدمت تبرعات لعدد قليل من المنظمات الخيرية وقدمت برامج تعليمية مجانية للجتمعات الفقيرة محليًا ودوليًا .

2019    2019
الجامعة الدولية للسالم

دكتوراة في ريادة االعمال مع مرتبة الشرف لتكريم واالعتراف رسمًيا باألثر الهائل للمساهمة في
االقتصاد والمجتمع الماليزي

  2016  حتى األن 
(IUKL) جامعة البنية التحتية كوااللمبور

دكتوراه في الفلسفة في تقنية المعلومات

2010    2009
جامعة تيسايد TEESIDE ، المملكة المتحدة

ماجستير التحكم االلكتروني

2001    1998
المركز العالي ، ليبيا

درجة الكهرباء واإللكترونيات

االيجاز

 .استراتيجية األعمال والتخطيط

 .العمل بشكل جيد تحت الضغط

 .تمويل األعمال التجارية

 .عمليات إدارة

.األعمال التجارية العالمية

صارم

.االهتمام بالتفاصيل

 .المساءلة والعزم والتصميم

.القدرة على تحليل المعلومات الفنية التقنية المعقدة

القدرة على تحليل وتصميم وتنفيذ هياكل قواعد البيانات

ممتاز في حل المعضالت والمشاكل

مهارات اتصال قوية

تدريب الموظفين بشكل فعال

ذكاء و فهم األعمال

التعاون

عقلية النمو

الشفافية

إمكانية المقاربةCV-GULF.COM

الملف التعريفي

المؤهالت األكاديمية

مجاالت الخبرة
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التمتع بطبيعة متفائلة

التحويلية

التفكير خارج إطار المألوف

الحسم

االخالق

مهارات التحليل واتخاذ القرار. مهارات التواصل والتفاوض وحل المشاكل. االهتمام بالتفاصيل وقدرات تنظيمية عالية.

إدارة المهام ومهارات حل المشاكل. القدرة على العمل بشكل منفرد او ضمن فريق عمل

اللغة العربية قراءة وكتابة
وتحدث



اللغة االنجليزية قراءة
وكتابة وتحدث



اللغة الفرنسية قراءة
وكتابة وتحدث




MS Word


MS Power 

Point


MS Excel 


أنظمة

التشغيل :
Windows

Basic


One Note 


MS Publisher 


Adobe 

Photoshop


AutoCAD 


MATLAB 

 Software
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 SUMBERSHIRE MANAGEMENT CONSULTANYS SDN. BHD | 2021 مدير اداري لدى شركة

( كلية ADAM بها أكثر من 1000 طالب دولًيا ومحلًيا للحصول على دورات الدبلوم والشهادة في حرم جامعة كوااللمبور ).

TMC EDU MANAGEMENT SDN BHD | 2021 مستشار أكاديمي لدى شركة

( كلية التنمية العالمية التي تضم أكثر من 200 طالب دولًيا محلًيا للتعليم االبتدائي والثانوي ) .

UNIVERSAL DEVELOPMENT SDN BHD | 2020 مدير اداري لدى شركة

(( كلية التنمية العالمية التي تضم أكثر من 200 طالب دولًيا محلًيا للتعليم االبتدائية والثانوية )).

مدرب لدى UNIVERSAL COLLEGE | من 2020 إلى األن 

( مدرب لريادة األعمال برنامج إدارة التعليم والقيادة ).

GCS SERVICES RUSSIA |  2019 مدير إداري لدى شركة

( القوى العاملة وخدمات التسويق ) .

NCT 2019 مستشار لدى مجموعة شركات

مستشار أكاديمي لدى المركز األسترالي الدولي للتدريب والتعليم | 2018 .

مستشار أكاديمي لدى مركز كاليفورنيا للغات 2018 .

. TARGET SECURITY SDN BHD |  2017 مستشار األمن المستهدف

نائب رئيس لدى جامعة إكسيل بوليتان |  2017 .

مستشار أكاديمي في المدارس الدولية اليمن والعراق وليبيا  |  2017 - حتى الوقت الحاضر .

مستشار لدى مجموعة التعليم العالمي |  2015 - حتى الوقت الحاضر .

. USIM |  2014 مساعد إداري لدى جامعة سانت إسالم ماليزيا

. TMC EDU MANAGEMENT SDN BHD | 2013 - 2014 المدير التنفيذي لدى شركة

. GALACTIC BRIDGE SDN BH | 2013 المدير اإلداري لدى شركة

. KARISMA PREMIER NETWORK SDN BHD | 2012 مدير تطوير األعمال التجارية لدى شركة 

. EDUCARE LANGUAGE CENTER  SDN | 2012 مدير تطوير األعمال التجارية لدى شركة

. GLOBAL COMPREHENSIVE SERVICES SDN BHD | 2011 رئيس المدراء لدى شركة
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. RASCO OIL AND GAS PROCESSING | 2002 مهندس كهربائي لدى شركة

خدمات الطلبة لدى جامعة تيسايد (TEESIDE) بالمملكة المتحدة | 2010 .

(USIM) 1- جامعة سان إسالم ماليزيا

(UTM) 2- جامعة تكنولوجي الماليزية

3- جامعة البنية التحتية كوااللمبور (IUKL) ، ماليزيا

4- جامعة عبد الرزاق (UNITAR) ، ماليزيا

5- جامعة اسيا ميترو بوليتان ، ماليزيا

SEGI 6- جامعة

7- كلية جامعة لينكولن ، ماليزيا

8- كلية TMC ، ماليزيا

9- مركز R.A.M للتدريب و التعليم و التطوير ، تركيا

10- مجموعة NCT للشركات ، ماليزيا

11- كلية HUA XIA الدولية ، ماليزيا

KPCU -12 ، روسيا

13- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، الهيئة الوطنية للتعليم الفني و المهني ، ليبيا

14- المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) ، ليبيا

15- المجلس األعلى للدولة ، ليبيا

16- االتحاد العام الليبي للغرف التجارية

17- الهيئة الليبة للبحث و العلوم و التكنولوجيا

CONSORZIO CRL -18 ، إيطاليا

19- المركز الدولي األسترالي للتدريب و التعليم

20- مركز كاليفورنيا للغات ، ماليزيا

21- كلية جامعة جيوماتيكا (GEOMATIKA) ، ماليزيا

22- مجلس االعمال العربي – األوربي ، تركيا
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MIET ، 1- االسم: د. مايكل شورت ، دكتوراه

الصفة : محاضر اول في اإللكترونيات والتحكم

كلية العلوم 

جامعة تيسايد .

هاتف : 00447973775274 .

2- االسم: د. ايان جي. فرينش

الصفة : رئيس مجموعة  في اإللكترونيات والتحكم

 كلية العلوم

جامعة تيسايد

هاتف : 004401642342499

www.tees.ac.uk : عنوان البريد اإللكتروني

3- االسم  : داتو جوزيف وانج

الصفة: رئيس غرفة التجارة العربية الماليزية  

هاتف رقم: 6010599111 +

josephwang70@hotmail.com : عنوان البريد اإللكتروني

4- االسم : سعادة تان سري داتو البروفيسور جوزيف أديكاالم

الصفة : المؤسس والرئيس التنفيذي للجامعة بيناري

هاتف رقم :  60162061333 +

tansrijoseph@binary.edu.my : عنوان البريد اإللكتروني

5- االسم : األستاذ داتو د. موسى أحمد

الصفة : نائب رئيس جامعة سينس إسالم ماليزيا

هاتف رقم: 60196600832 +

andong@usim.edu.my : عنوان البريد اإللكتروني

6- االسم : صبري الكرغلي

الصفة : بروفيسور مشارك في التسويق االستراتيجي وتقييم األداء

جامعة بنغازي ، ليبيا

هاتف رقم: 00218925795945

 sabri.elkrghli@uob.edu.ly I’m عنوان البريد اإللكتروني
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