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 المعلومات الشخصية:

 : فاديا سليماناالسم والنسبة

 ديب : خديجةاألممحمود                     اسم : األباسم 

 0010صافيتا  اريخ الوالدة:مكان وت

 : عربي سوريالجنسية

 : متزوجةالحالة العائلية

 1: عدد األوالد

 

 

  :واالختصاص الشهادة

المعهد العالي إلدارة -  (EMBA)    دارة األعمال للمدراء التنفيذيينماجستير في إ -

 1900سنة التخرج     بالتعاون مع جامعة دوفين الفرنسية     HIBA األعمال 

 

 0001سنة التخرج:                    جامعة دمشق   -     إلكترون\ندسة كهرباءه -

 

 

 وزارة االتصاالت والتقانة \الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة  –مدير عام : الحالي العمل

 

 

 :لمهام اإلداريةا

 حتى تاريخه: المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة. -19091904

 المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.معاون  1904- 

 : عضو مجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات اإللكترونية1903-1902

 : عضو الفريق التنفيذي للحكومة اإللكترونية1904

 عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد 1900

يا المعلومات : رئيس الفريق العربي لبلورة اإلستراتيجية العربية لتكنولوج-9002

جامعة  -الذي يعمل تحت مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات  واالتصاالت 

 الدول العربية.

 : مدير الدراسات والمشاريع المعلوماتية في وزارة االتصاالت والتقانة 9002-9000

 تقانة المعلومات في وزارة االتصاالت والتقانة.مدير المعلوماتية ومدير  :9002- 9002

 عضو لجنة األتمتة المركزية في المؤسسة العامة لالتصاالت 9009

mailto:f.souliman@nans.gov.sy


: رئيس شعبة البرمجة ومدير قواعد البيانات لنظام خدمات الزبائن في 9002 -0221

 المؤسسة العامة لالتصاالت.

 في المؤسسة العامة لالتصاالت مبرمجة  :0222-0222 

 

 : التخصصية المشاركاتم أه

 عضو الفريق الوطني إلعداد االستراتيجية الوطنية للحكومة االلكترونية

المشاركة في العديد من االجتماعات لفرق العمل التي تعمل تحت مجلس الوزراء العرب 

 جامعة الدول العربية -لالتصاالت والمعلومات

 لمجتمع المعلومات المشاركة في  االجتماعات التحضيرية للقمة العالمية

 محاضر في العديد من المؤتمرات وورشات العمل التخصصية، داخل وخارج سورية

المؤسسة العامة  –عضو الفريق النظير لخبراء مشروع المفوضية األوروبية 

 لالتصاالت.

 جايكا –دورة مدير معلوماتية، من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

 

 

 خبرات مهنية أخرى:

 مشروع البطاقات الذكية في وزارة االتصاالت والتقانةمدير  -

 للدفع االلكتروني للفواتير والرسومالوطنية لمنظومة صور العام لتالمشاركة في وضع ال -

 الدراسات والمشاريع الخاصة بوزارة االتصاالت والتقانة ومنها:  مشاركة في العديد منال -

o شروع بوابة الحكومة االلكترونية م 

o  المعطيات الوطني مشروع مركز 

o  والمالية في الدولة اإلداريةاألعمال  ألتمتةمشروع النظام المعياري الموحد 

o مشروع مخبر االتصاالت الحاسوبية 

 في المؤسسة العامة لالتصاالت CCBSالمشاركة في دراسة مشروع خدمات الزبائن  -

 

 

 اللغة:
 :اللغة األم  العربية 

 جدا   اإلنكليزية : جيد
 


