
 

 

 مراد بن إبراهيم أنديجانيد. 

ومستشار في مجاالت الهندسة الصناعية وهندسة النظم، ومن ناحية التخصص بجامعة جدة بقسم الهندسة الصناعية وهندسة النظم أعمل أكاديمي 

 Eliminate( والتي تعنى بتقليل الهدر في املنظومة )LEANومجال العمليات الرشيقة ) (Processes Improvementدقيق أعمل في مجال تطوير العمليات )ال

wastes.)  بقضايامهتم ولوائح الحوكمة وتطويرها وشاركت في تطوير الخطط االستراتيجية وتطبيقها.  لدي ملكة في إعداد األنظمة واللوائح التنفيذية 

بالوقف العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز سنوات في إدارة وتطوير وتنمية األوقاف واستثمارها. عملت  10تطوير وصناعة االوقاف ولدي خبرة حوالي 

   وكنت ضمن اللجنة التأسيسية.وشاركت في العديد من انشطته التأسيسية  واالستثمارية 

 :الشهادات العلمية

 بالواليات املتحدة األمريكيةقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بجامعة وسط فلوريدا من  الدكتوراهاملاجستير و  درجة 

 الصناعية بكلية الهندسة بجامعة امللك عبدالعزيز جدة.كالوريوس من قسم الهندسة بدرجة املاجستير وال 

 بالواليات املتحدة األمريكية.قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بجامعة وسط فلوريدا من شهادة إدارة املشاريع  

 الخبرات العملية:

 بجامعة جدة )حاليا( وهندسة النظم بكلية الهندسة   الهندسة الصناعية عضو هيئة تدريس بقسم 

 )سنة( مساعد املدير التنفيذي لتنمية املوارد بالوقف العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز 

 سنوات(   3) مشروع منارات املعرف لتطوير أراض ي الجامعة واستثمارها –مهندس تخطيط بمجموعة بن الدن السعودية  

 سنوات( 3) عبدالعزيز امللك جامعةب  العلمي بالوقف واملالية اإلدارية الشؤون مدير 

 مهندس تخطيط بشركة الكهرباء )سنتين( 

 سنة( 2) جامعة وسط فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكيةبفرع   (ASQمدير من منظمة الجودة ) 

 Malcolm Baldrige Nationalوهي جائزة تقدم للتميز املؤسس ي في فلوريدا وهي املمثل لـ ) (Florida Sterling Councilممتحن ومراجع في ) 

Quality Award )  بالواليات املتحدة األمريكيةفي والية فلوريدا 

 للملتقى العلمي الطالبي الثالث بجامعة جدة ةنائب رئيس اللجنة العلمي 

 لك عبدالعزيز سابقاعضو اللجنة العلمية الدائمة لدعم ابحاث جامعة امل 

  التأسيسيةعضو اللجنة  
 
 للوقف العلمي لدعم ابحاث جامعة امللك عبدالعزيز سابقا

 منذ تأسيسها. بمكة املكرمة  النهر وراء ما بالد أوقاف لنظار التنسيقية اللجنة في العمومية الجمعية عضو 

 :أنشطة أخرى

 مليون ريال ( 002تزيد عن أصوله  –وقف خيري بمكة ) ةأحد نظار وقف األنديجاني 

 في مجال تطوير الفلل والشقق السكنية وبيعها في مدينة جدة ومكة. ( Family Business)مساهم في شركة عائلية   

 ( Mini MBA in Accountingدورة املاجستير املصغر في ادارة األعمال في املحاسبة ) 

 ( OCP: Oracle Certified Professional Internet Application Developerم ) 2003األوراكل  في تطبيقات اإلحترافية الشهادةحاصل على  

  "املنورة واملدينة املكرمة مكة في – تركستان – النهر وراء ما بالد أوقاف لنظار تحليلية دراسة"مؤلف كتاب  


