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BOSHAMSAH

Social Media-مواقع التواصل االجتماعي 

Educational level-المستوى التعليمي 

الثانوي

Secondary
الدبلوم

Diploma
الماجستير

Masters
البكالوريوس

BSC

الدكتوراه

PhD

الجوائز

Awards

15

شهادات التقدير

Certificates

16

الدورات

Courses

10

معارض

opposed
مؤتمرات

Conferences

66

المشاريع

Projects

15

اإلمارات العربية المتحدة

United Arab  Emirates

22/05/197446

متزوج
Married5

personal information-المعلومات الشخصية 

السنة 
Year

الشهادة 
Certificate

الجهة 
Organization

Subjectsالمنهج 

العامةالثانوية1990
High 

school

 Abuأبوظبي الثانوية
Dhabi Secondary 

School

علميscientific

دبلوم في 1995

البرمجة 

وتحليل النظم
Diploma in 
Programmi

ng and 
Systems 
Analysis

اتالهيئة العامة للمعلوم

 Generalأبوظبي
Information 

Authority
Abu Dhabi

 اوفيسمايكروسوفتMicrosoft Office
برنامج النشرProgram Publishing
الحاسب اآلليcomputer
 للتخرجبرمجىمشروعProgram for 

graduation

بكالوريوس 2002

إدارة أعمال
Bachelor 

of Business 
Administra

tion

جامعة عجمان للعلوم 
بيأبوظ–والتكنلوجيا 

Ajman University 
of Science and 

Technology - Abu 
Dhabi

تطبيقات الحاسوبcomputer 
applications

الرياضياتMathematics
تطبيقات قواعد البياناتDatabase 

applications
 اللغة اإلنجليزيةEnglish
إدارة األعمال العامةGeneral Business 

Administration

1992- 1996

1996 - PRESENT

رائد: الرتبة 

Current job-الوظيفة الحالية 

ةوزارة الداخلي–ضابط 

(اتصاالت)لالتصاالتاإلماراتمؤسسة

المشتركينعالقات

المتحدةالعربيةاإلمارات–أبوظبي

مشرف:الوظيفة

:الوظيفيةالمهام

اريراعداد التق–التنسيق بين االدارات والمشترك –عالقات المشتركين 

Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat)
Customer Relationships
Abu Dhabi, United Arab Emirates

Occupation: Admin
Functional tasks:
Customer Relations - Coordination between Departments and 
Joint - Reporting

الداخليةوزارة

واالتصاالتااللكترونيةللخدماتالعامةاإلدارة

المتحدةالعربيةاإلمارات–ظبيأبو

:االداريةالمناصب

(2019–2017)الذكيةااللكترونيةالمنافذإدارةمدير

الداخليةلوزارةالموحداالتصالمركزإدارةمدير

(2017–2019)

اآلنحتى–الذكيةاألمنيةاألنظمةإدارةمدير

تابعةتقنيةشركات7لإدارةمجلسعضو

الداخليةلوزارةاالجتماعيالتكافللصندوق

Ministry of Interior
General Directorate of Electronic Services 
and Communications
Abu Dhabi, United Arab Emirates

Administrative Positions:
• Manager of Smart Electronic Ports 

Department (2016 - 2019)
• Director of the Ministry of Interior's 

Unified Call Center (2016 - 2019)
• Manager of Intelligent Security Systems 

Administration - up to date
• Board member of 7 technical companies 

affiliated to the Social Solidarity Fund of 
the Ministry of Interior

Educational certificates-الشهادات الدراسية 

work fields-مجاالت العمل 
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تكريم 

Honoring

أبوظبي سعادة مدير عام العمليات المركزية بشرطة 2013
His Excellency the Director General of Central 
Operations, Abu Dhabi Police

Department of the participation of 
the Ministry of Interior at GITEX

سإدارة مشاركة وزارة الداخلية بمعرض جيتك

تكريم 

Honoring

2013
Major General Dr. Ahmed Nasser Al-Risi, President 
of the Emergency Medical Conference

وارئرئيس مؤتمر طب الطالريسياللواء الدكتور أحمد ناصر 

Management and Organization of 
Emergency Medical Conference

إدارة وتنظيم مؤتمر طب الطوارئ

2014

His Highness Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister of Interior

ان ، سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهي
ةنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلي

Excellence in Police and Security

التميز في مجال الشرطة واألمن  تكريم 

Honoring

تكريم 

Honoring

2009

His Highness Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister of Interior

ئيس سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، نائب ر
مجلس الوزراء وزير الداخلية

Creation of mobile registration stations for IDA
محطات التسجيل المتنقلة لهيئة الهويةابتكار 

تكريم 

Honoring

2009

Participation in the pavilion of the Emirate 
of Abu Dhabi at the Hannover Exhibition

المشاركة بجناح إمارة أبوظبي في معرض هانوفر

Economic Development Authority
هيئة التنمية االقتصادية 

تكريم 

Honoring

وزارة العدل و الشؤون اإلسالمية2003

Ministry of Justice and Islamic Affairs

Certificate and Award - Development of Administrative 
Work - Building the Court Archive System

بناء نظام أرشيف المحكمة –تطوير العمل اإلداري--شهادة و جائزة 

تكريم 

Honoring

2004

Dubai Police General Command
القيادة العامة لشرطة دبي 

Certificate of Appreciation and Award for the creation of the 
electronic club website for police officers in the UAE

اإلماراتي لمنتسبي  الشرطة فاإللكتروني شهادة تقدير وجائزة  البتكار موقع النادي 

تكريم 

Honoring

2008
Director of Information and 
Communication Technology at ADP GHQ

يادة مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت بالق
العامة لشرطة أبوظبي

Excellence in work
التميز في العمل

innovation
ابتكار 

Distinguish
تميز

Distinguish
تميز
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Distinguish
تميز

Institutional Excellence-التميز المؤسسي 
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تكريم 

Honoring

أبوظبي إلمارة المجلس التنفيذي 

اإللكترونيةمنظومة المنافذ ابتكار 

Innovation of electronic ports system

Executive Council of the Emirate of Abu Dhabi

2014

تكريم 

Honoring

أبوظبي سعادة مدير عام العمليات المركزية بشرطة 2014

His Excellency the Director General of Central 
Operations, Abu Dhabi Police

ةتطوير المنظومة األمنية الذكي
Developing the smart security system

تكريم 

Honoring

شركة الرواد لتكنلوجيا المعلومات 2014

Al Rowad Information Technology Co

إنجاز المنظومة األمنية الشاملة
Completion of the comprehensive security system

تكريم 

Honoring

أبوظبي سعادة مدير عام العمليات المركزية بشرطة 2015

His Excellency the Director General of Central 
Operations, Abu Dhabi Police

Developing the electronic policing system
اإللكترونيةتطوير المنظومة الشرطية 

تكريم 

Honoring

شركة  توازن 2015
TAWAZUN Company

Manage the registration of employees of the 
company with the system of electronic borders

رونيةاإللكتإدارة تسجيل موظفي الشركة بنظام المنافذ 

تكريم 

Honoring

الخدمات اإللكترونية واالتصاالت بوزارة الداخليةسعادة مدير عام 2017

رئاسة  فريق عمل المنافذ الذكية ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتميز

Head of the Smart Ports Working Group within the HH 
Minister of Interior Award for Excellence

HE Director General of Electronic Services and 
Communications at the Ministry of Interior

تكريم 

Honoring

يةواالتصاالت بوزارة الداخلاإللكترونية سعادة مدير عام الخدمات 2017

Head of the Smart Travel Team within the HH 
the Minister of Interior Award for Excellence

ة للتميزرئاسة فريق عمل السفر الذكي ضمن جائزة سمو وزير الداخلي

HE Director General of Electronic Services and 
Communications at the Ministry of Interior

تكريم 

Honoring

2018
His Excellency the Under Secretary 
of the Ministry of Interior

سعادة وكيل وزارة الداخلية 

Contribute to the joint security committee with the Kingdom of Saudi 
Arabia and the visit of His Royal Highness the Saudi Interior Minister

سعودية المساهمة في اللجنة األمنية المشتركة مع المملكة العربية ال

وزيارة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي

innovation
ابتكار 

innovation
ابتكار 

innovation
ابتكار 
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2014

أبوظبي
لمواردفي إدارة االمؤسسي التفكير االستراتيجي والتخطيط 

2014

أبوظبي

المصدر الستشارات الموارد البشرية

إدارة التغيير ودبلوماسية اإلدارة

2013

أبوظبي

النخبة لالستشارات االدارية

Six sigma champion training

2003

online

CompTIA

CompTIA A+ certified professional

2011

أبوظبي

كلية الخوارزمي الدولية

ITIL Foundation

2012

أبوظبي

النخبة لالستشارات االدارية

Six sigma champion training

2018

الشارقة

معهد تدريب الضباط

66دورة القيادات الوسطي رقم 

Al - Khwarizmi International College

Abu Dhabi

Sharjah

Officers Training Institute

Central Leadership Course No. 66

Abu Dhabi

Abu Dhabi

Abu Dhabi

Abu DhabiChange management and management diplomacy

Source of Human Resources Consultancy

Strategic thinking and institutional planning in
resource management

مركز صناع القرار

Center for decision makers

Elite Management Consulting

Elite Management Consulting
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training courses-الدورات التدريبية 

2003

online

2011

أبوظبي

-Photoshopالرسم المحترف برنامج 

معهد سارة للعلوم والتكنولوجيا

Corel drawالمحترف الرسم برنامج 

معهد سارة للعلوم والتكنولوجيا

Sara Institute of Science and Technology

Sara Institute of Science and Technology
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training courses-الدورات التدريبية 

2019

online

معهد سارة للعلوم والتكنولوجيا

Sara Institute of Science and Technology

ITIL FOUNDATION 5

2019Technical Training Department
- Ministry of Interior

وزارة الداخلية-قسم التدريب الفني  

ITIL FOUNDATION 2849 أبوظبي
ABUDHABI

online

2019
آفاق للتطوير القيادي

AFAQ for leadership development

التفكير االبداعي واالبتكار

E-Learning Course

Proactive services projects
مشاريع الخدمات االستباقية

ministry-of-possibilities-وزراة الالمستحيل

Objectivesاألهداف Project Ideaفكرة المشروع

Federal Project
مشروع اتحادي 

2019-2020

مبتكر المشروع
An innovative project

project's data بيانات المشروع

شخاص استخدام البصمات الحيوية للتعريف باال

للتسجيل لبرنامج االمارات الذكية

Partners الشركاء

Use biometrics to identify people
To register for the Emirates Smart 
Program

Proactive registration in a digital identityالمجتمعالتسجيل االستباقي في الهوية الرقمية لجميع فئات

Objectivesاألهداف Project Ideaفكرة المشروع

خدمات المتقاعدين
Retired services

project's data بيانات المشروع

استمرارية التجديد التلقائي لبيانات المتقاعدين و

صرف المعاشات التقاعدية

Partners الشركاء

Automatic renewal of pensioners' 
data and continuity of pension 
disbursement

Proactive service for retired peopleالخدمة االستباقية لفئة المتقاعدين

Objectivesاألهداف Project Ideaفكرة المشروع

خدمة استباقية
Proactive service

نخدمات كبار المواطني
Senior Citizen Services

project's data بيانات المشروع

يناصدار تلقائي لبطاقة مسرة لكبار المواطن

Partners الشركاء

Automatic issuance of the Masara
card to senior citizens

خدمة استباقية
Proactive service

خدمة استباقية
Proactive service

Community services
خدمات المجتمع

Federal Project
مشروع اتحادي 

2019-2020

مبتكر المشروع
An innovative project

Federal Project
مشروع اتحادي 

2019-2020

مبتكر المشروع
An innovative project

A proactive service for senior citizenswww.mخدمة استباقية لكبار المواطنين
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Innovation projects-مشاريع االبتكار 
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فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2019

Intelligent system that links all 
security systems with artificial 
intelligence

منظومة ذكية تربط جميع االنظمة األمنية

بالذكاء الصناعي

Services
الخدمات

• Surveillance cameras.
• Staff and visitor portals.
• Military ID system.
• Ministry of Interior Visitors System.
• Examine vehicles and people

المراقبةكاميرات •

الزواربوابات الموظفين و •

العسكريةنظام البطاقات •

زواروزارةالداخليةنظام  •

فحص المركبات واألشخاص•

The security system of the Ministry of Interior المنظومة األمنية لوزارة الداخلية

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2019

Intelligent system for managing 
customer relations for internal 
and external services

الدارة عالقات المتعاملين منظومة ذكية 

للخدمات الداخلية والخارجية 

Services
الخدمات

• Building a system for the Ministry of 
Interior

• Linking internal and external services to 
the work system

• Connectivity with the cabinet system

بناء منظومة لوزارة الداخلية•

ربط الخدمات الداخلية •

والخارجية بمنظومة العمل

الربط مع نظام مجلس الوزراء•

Customer Relationship Management (CRM) (CRM)إدارة عالقات المتعاملين 

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2019

Create smart mobile biometric 
fingerprint registration stations

ابتكار محطات تسجيل متنقلة ذكية 

للبصمات الحيويه

Services
الخدمات

• Create platforms for the security 
apparatus to register the vital 
fingerprints

• Personality audit and biometric 
matching

عمل منصات لجهاز االمن •

ةللتسجيل بالصمات الحيوي

التدقيق على االشخاص •

والمطابقة البيومترية

Portable security audit and registration stations محطات التسجيل  والتدقيق األمني المحمولة

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2019

Federal system for the 
application of iris biometric 

ين نظام اتحادي لتطبيق بصمة الع

البيومترية

Services
الخدمات

• Great system development work
• Application of the system to all 

ports, prisons and police stations
• Providing Dubai airports with 

greater capacity

للنظامعمل تطوير كبير •

افذ تطبيق المنظومة على كافة المن•

والسجون ومراكز الشرطة

تزويد مطارات دبي ببسعات •

استيعابية اكبر

Development of the Iris system تطوير منظومة بصمة العين 

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2019

The application of a smart 
communication system for 
customer services

مات تطبيق منظومة اتصال ذكية لخد

حتيةالمتعاملين وتطوير البنية الت

Services
الخدمات

• Smart communication system to 
provide advanced services to the 
call center

• Replacement and unification of 
the Ministry of Interior exchanges

منظومة اتصال ذكية   لتقديم •

خدمات متطورة لمركز االتصال 

وتوحيد بداالت وزارة احالل •

الداخلية

Intelligent communication system منظومة اتصال ذكية

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2019

Federal system for the 
application of the biometric 
fingerprint

نظام اتحادي لتطبيق البصمة 

البيومترية

Services
الخدمات

• Standardizing databases at the 
country level

• Connecting with the Federal 
Authority for Identity and 
Citizenship

ى توحيد قواعد البيانات عل•

مستوي الدولة

ة الربط مع الهيئة االتحادي•

للهوية والجنسية

Development of the decimal fingerprint system تطوير منظومة البصمات العشرية

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2019

Federal system for the 
application of DNA 

بصمات نظام اتحادي لتطبيق 

الحمض النووي

Services
الخدمات

• Development of the DNA project
• Development of laboratories
• Developing a federal information 

system

مشروع البصمة تطوير •

الوراثية

مختبراتاستحداث •

منظومة اتحادية تطوير •

للمعلوم

DNA system (DNA)  منظومة البصمة الوراثية 
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Innovation projects-مشاريع االبتكار 
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فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2019

An intelligent meeting and 
conference management 
system

تجهيز نظام ذكي الدارة االجتماعات 

والمؤتمرات

Services
الخدمات

• Provide the hall with a smart 
meeting system

• Advanced audio system with 
translation and interactive display

تزويد القاعه بمنظومة ذكية •

للالجتماعات

نظام صوتي متطور مع •

الترجمه والعرض التفاعلي

Advanced conference rooms system منظومة غرف االجتماعات المتطورة

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2018

Security system for infiltration 
records across borders

ودمنظومة أمنية لسجالت التسلل عبر الحد

Services
الخدمات

• A smart system that aims to identify 
hackers

• Examining the criminal status, number 
of infiltrations, and supporting 
documents

منظومة ذكية تهدف للتعرف •

على المتسللين

بحث الحالة الجنائية وعدد •

وتيهمرات التسلل والوثائق الثب

System of infiltrators of the armed forces نظام المتسللين للقوات المسلحة 

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2018

Intelligent system to enhance 
security in military bases

نظام ذكي لتعزيز االمان في القواعد 

العسكرية

Services
الخدمات

• Organize entry of troops into military 
bases

• Ease of movement between rules and 
the strengthening of security measures

د تنظيم دخول للقوات  للقواع•

العسكرية

التنقل بين القواعد وسهولة •

تعزيز االجراءات االمنية

Intelligent entry to the armed forces الدخول الذكي للقوات المسلحة 

األهداف
Objectives

فكرة المشروع

Project Idea
النتائج

Results

Federal Project
مشروع اتحادي 

2014

مشروع ابتكار 
Innovation
Project

مبتكر المشروع
An innovative
project

project's data
بيانات المشروع

أمنية اهدافمنظومة اتحادية لها 

وخدمية وصدي عالمي

متوافقة مع الثورة الصناعية

Fourth Industrialالرابعة
Revolution

الثورة الصناعية الرابعة

Scope of the project
نطاق المشروع

خدمة مميزة
Special service

تقليص زمن السفر
Reduce travel time

Illegal immigration
الهجرة غير الشرعية

Forging documents
تزوير وثائق السفر

Dual nationality
ازدواج الجنسية

Savings in expenses
توفير في النفقات التشغيلية

Comprehensive 
biometric system

شاملةبيومتريةمنظومة 

Border security
تأمين الحدود

A federal system has security, 
service and global objectives
Compatible with the Fourth 
Industrial Revolution

-E–مشروع المنافذ اإللكترونية BORDER Project

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2016

Services
الخدمات

Smart Travel Project مشروع السفر الذكي

Partner
الشريك

من. وتسريع إجراءات السفرتسهيل 

خالل خمس خطوات ذكية
Facilitate and speed up travel 
procedures. Through five clever steps

تسجيل الدخول الذكي•

الذكيةاالمتعةخدمة تسليم •

االللكترونيالتسجيل •

االلكترونيةبوابة العبور •

الصعود الذاتي إلى الطائرة•

• Smart login
• Smart Delivery Service
• Electronic registration
• Electronic transit gate
• Self boarding to the plane

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2016

Building an intelligent system 
to avoid stalled systems and 
raise the efficiency and 
effectiveness of the system

فع بناء نظام ذكي لتجنب توقف االنظمه ور

الكفائة والفاعلية للمنظومة

Services
الخدمات

• A smart system that aims to avoid 
service outages

• Enhance business continuity of 
systems

• Avoid port congestion

منظومة ذكية تهدف لتجنب •

المنافذانقطاع الخدمات عن 

ةاألنظمتعزيز استمرارية عمل •

تجنب االزدحامات بالمنافذ•

Reserve system for country outlets www.mالنظام اإلحتياطي لمنافذ الدولة
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فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2017

Services
الخدمات

Smart land ports Project مشروع المنافذ البرية الذكية

Partner
الشريك

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2017

Services
الخدمات

Smart Marine Ports Project مشروع المنافذ البحرية الذكية

Partner
الشريك

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2016

Services
الخدمات

Smart Track Project مشروع المسار الذكي

Partner
الشريك

Innovation projects-مشاريع االبتكار 
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Facilitate and expedite travel 
procedures at land ports

ي تسهيل وتسريع إجراءات السفر ف

المنافذ البرية
فحص السيارة •

ارةالسيبيانتتسجيل •

ابتسجيل بيانات الرك•

السفراجراءاتانهاء•

• car checking
• Registration of vehicle data
• Record passenger data
• Check-in

Facilitate and expedite travel 
procedures at maritime ports

تسهيل وتسريع إجراءات 

ينالتسجيل المسبق للمسافر•يةالسفر في المنافذ البحر

للموانيالدخول السريع •

الدخول المتكرر للسياح•

• Pre-registration of passengers
• Fast port access
• Frequent entry for tourists

Intelligent AI Intelligent Routes 
for Passenger Check-in

مسارات ذكية تعمل بالذكاء الصناعي 

للسياراتااللياالمنيالفحص •المسافريناجراءاتالنهاء

على المسافريناالليالتعرف •

الذاتي للسفراالجراءانهاء•

• Automated security check for cars
• Automatic identification of passengers
• End self-travel procedure

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2016

Services
الخدمات

The unified call center of the Ministry of Interior مركز االتصال الموحد لوزارة الداخلية

Partner
الشريك

A unified center to provide 
services around the clock

مركز موحد لتقديم الخدمات 

على مدار الساعة
خدمات من كافة القطاعات •

الشرطية للجمهور

خدمات موظفي وزارة الداخلية•

خدمات الشكاوي والمقترحات•

• Services from all police sectors to the public
• Services of the Ministry of Interior 

employees
• Complaints and suggestions services

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2015

Services
الخدمات

Self-service traffic platform (sahell) (سهل) منصة الخدمة المرورية الذاتية 

Partner
الشريك

Self-service kiosk to provide 
traffic and licensing services

ت كشك خدمة ذاتية لتقديم خدما

المرور والترخيص
تقديم الخدمات المرورية من خالل •

منصة خدمة ذاتية

ه تجديد المركبات والملكيات وطباع•

الملكيه

• Provide traffic services through a self-
service platform

• Renewal of vehicles, property and 
ownership printing

السنة
year project's data

بيانات المشروع
Partner
الشريك

2011

Fly Emirates

االماراتطيران 

Add the egate service to the emirates crew Card لبطاقة طاقم طيران اإلماراتإضافة خدمة بوابة اإلمارات

االلكترونةللسفر عبر البوابة االماراتمن طيران االماراتاستخدام بطاقة طقم 
Use the Emirates Emirates card to travel through
the electronic portal

السنة
year Partner

الشريك

2011 Fly Emirates
االماراتطيران 

فكرة المشروع
Project Idea

Add the egate service to the Skywards card دإضافة خدمة بوابة اإلمارات لبطاقة سكاي وور

االلكترونةعبر البوابة للسفر االماراتمن طيران واردزاستخدام بطاقة سكاي 
Use the Emirates Skywards Card to travel through the portal

السنة
year project's data

بيانات المشروع
Partner

الشريك

2010 Etihad Airways

طيران االتحاد

Add the egateإضافة خدمة بوابة اإلمارات لبطاقة طاقم االتحاد service to th Etihad crew Card

االلكترونةالبوابةعبرللسفراالتحادطيرانمناالتحادطقمبطاقةاستخدام
Use Etihad Airways Union Card to travel through 
the electronic portal
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األهداف
Objectives

فكرة المشروع
Project Idea

خدمة مميزة
Special service

Federal Project
مشروع اتحادي 

2005-2015

مشروع ابتكار 
Innovation
Project

مبتكر المشروع
An innovative
project

تقليص زمن السفر
Reduce travel time

project's data
بيانات المشروع

تسهيل إجراءات السفر من خالل

ميزة تقديم خدمة متالكترونيةبوابات 

برسم مالي

Financial income
إيرادات مالية

25 Registration Offices
مكتب تسجيل25

الكترونيةبوابة 66
66 EGATE

24 hours service
ساعة24خدمة 

6 Airports
مطارات 6

Project Statistics

إحصائيات المشروع

السنة
year Partner

الشريك

2008
Abu Dhabi Chamber of 
Commerceand Industry

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

السنة
year Partner

الشريك

2009
Etihad Airways

طيران االتحاد

السنة
year Partner

الشريك

2006
Emirates Identity Authority

هيئة اإلمارات للهوية

Facilitate travel procedures 
through e-gates Provide a 
premium service with a 
financial 

Innovation projects-مشاريع االبتكار 

فكرة المشروع
Project Idea

فكرة المشروع
Project Idea

فكرة المشروع
Project Idea

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2006

Create a website for the
UAE  gate project

لمشروعالكترونيموقع إنشاء 

اإلماراتبوابة 

Services
الخدمات

• Subscribe to the service
• Renew subscription
• Service Information
• Usage information

اشتراك بالخدمة•

تجديد االشتراك•

معلومات الخدمة•

معلومات االستخدام•

Create a website for the UAE  gate project اإلماراتبوابة لمشروع الكترونيموقع إنشاء 

Add the egateإضافة خدمة بوابة اإلمارات لبطاقة الهوية الوطنية service to theEmirates ID card

Emirates Gate Projectاإلماراتمشروع بوابة 

Add the egateإضافة خدمة بوابة اإلمارات لبطاقة رجل األعمال service to the Businessman card

Add the egateإضافة خدمة بوابة اإلمارات لبطاقة ضيف االتحاد service to the Etihad Guest Card

للسفرااللكترونيةاستخدام بطاقة الهوية في البوابات 
Use the ID card in the electronic portals for travel

االلكترونةاستخدام بطاقة رجل األعمال من غرفة التجارة للسفر عبر البوابة 

Use the business card of the Chamber of 
Commerce to travel through the electronic portal

االلكترونةاستخدام بطاقة ضيف االتحاد من طيران االتحاد للسفر عبر البوابة 
Use Etihad Guest Card from Etihad Airways totravel through 
the electronic portal

مشاريع قمت بابتكارها بنفسي وعملت مديرا لها 

فكرة المشروع
Project Idea

Mobile registration station محطة تسجيل متنقلة

Partner
الشريك

Mobile registration station for the 
Emirates ID and Emirates Gate project

محطة تسجيل متنقلة لمشروع

الهوية وبوباة االمارات

Pre-registration of travelers 
coming to the UAE from abroad

القادمين التسجيل المسبق للمسافرين و

من خارج الدولةاالماراتالى

السنة
year

2009

Services
الخدمات

Etihad Airways
طيران االتحاد

السنة
year

2008

فكرة المشروع
Project Idea

The contact center for the Emirates Gate projectمركز االتصال لمشروع بوابة االمارات

مركز اتصال لمشتركي خدمة بوابة االمارات

A call center for subscribers to the Emirates Gate 
service

االشتراكوتجديدبالخدمةاشتراك

Service subscription and renewal of subscription

الخدمات

Services

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



02-6663377
02-6666681

050-9998845
050-3133566

Abudhabi – Alzaab Area
Mubarak bin mohamed st.

boshamsah@gmail.com

Abu Dhabi-5805 contact information-معلومات االتصال 

Innovation projects-مشاريع االبتكار 

مشاريع قمت بابتكارها بنفسي وعملت مديرا لها 

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2004

A website for employees of the 
police

موقع الكتروني لمنتسبي الشرطة

Services
الخدمات

• The affiliate service portal
• talk forum

بوابة خدمات امنتسبين•

منتدى حواري•

Online Police Club (Electronic Club) (النادي االلكتروني) نادي الشرطة االلكترتوني 

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2004

An effective work system in all 
Emirates

منظومة عمل فاعلة بجميع االمارات

Services
الخدمات

• Connecting all preventive security 
offices to one system

• Enabling the secure instant 
messaging mechanism

ي ربط جميع مكاتب االمن الوقائ•

بمنظومة واحدة

ي تفعيل آلية التراسل الفور•

اآلمن

Electronic linkage of the messaging system for 
preventive security

الربط االلكتروني لمنظومة التراسل لالمن الوقائي

فكرة المشروع
Project Idea

السنة
year

2004

Building a work system for the 
courts

بناء منظومة عمل للمحاكم

Services
الخدمات

• Building a court archiving system 
and filing cases

• Issuing travel ban and arrest 
warrants

بناء نظام ارشيف  للمحاكم •

وحفظ القضايا

اصدار اذونات المنع من السفر•

والقبض

Archive system of the Federal Courtpreventive
security

نظام  ارشيف المحكمة االتحادية 
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المعرض أو المؤتمر البلد السنة

معرض جيتكس للتقنية

Gitex Technology Exhibition
دبي

Dubai
2002-2003-2004-2005-

2006-2007

ايسنارالمعرض الدولي لألمن الوطني ودرء المخاطر 
National Exhibition of National Security and 
Risk Prevention isnr

أبوظبي

Abu Dhabi
2002-2004-2006

معرض المرور الخليجي 
Gulf Traffic Exhibition

أبوظبي

Abu Dhabi
2002-2003-2004-2005-

2006-2007

ايدكس–معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 

International Defense Exhibition and 
Conference - IDEX

ابوظبي

Abu Dhabi
2004-2006

معرض تقنية المعلومات
Information Technology Exhibition

الشارقة

Sharjah
2004-2006

كانترس–المعرض والمؤتمر التجاري لألمن والسالمة

Exhibition and Conference of Commercial 
Security and Safety - Intersec

دبي

Dubai
2002-2003-2004

اراتاالممعرض ومؤتمر فرص االستثمار التجاري بين 

وبريطانيا 
Exhibition and Conference of Commercial 
Investment Opportunities between the 
UAE and United kingdom

المملكة 

المتحدة
United 

kingdom

2007

اراتاالممعرض ومؤتمر فرص االستثمار التجاري بين 
واليابان

Exhibition and Conference of Investment 
Opportunities between the UAE and Japan

اليابان
Japan

2007

ارات معرض ومؤتمر فرص االستثمار التجاري بين اإلم
وألمانيا

Commercial Investment Opportunities 
Exhibition and Conference between the 
UAE and Germany

المانيا
Germany

2007

اراتاالممعرض ومؤتمر فرص االستثمار التجاري بين 

وكوريا الجنوبية 
Exhibition and Conference of Commercial 
Investment Opportunities between the 
UAE and South Korea

كوريا 

الجنوبية
South 
Korea

2007

جناح إمارة أبوظبي في معرض هانوفر
Suite of the Emirate of Abu Dhabi at the 
Hannover Exhibition

المانيا
Germany

2009

Exhibitions and Conferences-المعارض والمؤتمرات 

Acknowledgments Pioneers 
Technology Company

شكر وتقدير شركة الرواد للتكنلوجيا

Acknowledgment from 
Omnix Technology

شكر وتقدير من شركة 
للتكنلوجيااومنكس
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Medalsالميداليات  

Sincere service badgeشارة  الخدمة المخلصة  2006

شارة الخدمة الطويلة  2016Long service badge

Sincere service badgeشارة  الخدمة المخلصة 2017

Certificate of Excellence badgeشارة  شهادة التميز2014

Career Excellence Badgeشارة التميز الوظيفي 2019

Zayedشارة شهادة مئوية زايد Centennial Certificate Badge 2018

2017

Decorations and badges-األوسمة والشارات  

االبتكار واإلبداع في العمل

Medal of career excellence
2019

Certificate of Excellence badgeشارة  شهادة التميز

Belarus Police Medal
ميدالية شرطة بيالروسيا

2016

وسيااتفاقية تعاون مشترك مع شرطة بيالر

توحيد استخدام البوابات الذكية من خالل
نبطاقة الهوية عبر منافذ دول مجلس التعاو

Medal of the Bahrain Identity Conferene 2015
ويةميدالية مؤتمر البحرين لله

Standardize the use of smart gateways 
through ID cards through the GCC ports

Joint Cooperation Agreement 
with Belarus Police

Innovation and creativity at work

ميدالية التميز الوظيفي
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Awards-الجوائز 

Avaya Middle East Award
االوسطالشرق افاياجائزة 

The best contact center in terms of infrastructure integration
افضل مركز اتصال من ناحية تكامل البنى التحتية

Minister of Interior Award for Excellence
جائزة وزير الداخلية للتميز

Best service project
افضل مشروع خدمي

Saudi Interior Ministry Shield

درع وزارة الداخلية السعودية

Joint cooperation in land borders

التعاون المشترك في الحدود البرية

Armor of the Armed Forces
درع القوات المسلحة

Organizing the International Defense Exhibition and Conference - IDEX
ايدكس–تنظيم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 

Abu Dhabi Executive Council Shield

ابوظبيالمارةالتنفيذيالمجلسدرع

Successful Smart Ports project

نجاح مشروع المنافذ الذكية

Abu Dhabi eGovernment Award

االلكترونيةابوظبيجائزة  حكومة 

Distinguished Government Contact Centers

المتيزةمراكز االتصال الحكومية 

Institutional Excellence Award
جائزة التميز المؤسسي

Police Shield
www.mدرع الشرطة
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Bright spots in my career-نقاط مضيئة في سيرتي المهنية

2012

2014
راشد آل حممد بن صاحب السمو الشيخ 

ية  مكتوم  يدشن مشروع املنافذ اإللكرتون

كمشروع احتادي

2015
صاحب السمو الشيخ مسلطان بن حممد 

ونية  القامسي يعتمد مشروع املنافذ اإللكرت

مبطار الشارقة

2016
مسو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان يدشن 

مشروع السفر الذكي مبطار أبوظيب
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حممد بن زايد آل صاحب السمو الشيخ 

يطلع على فكرة مشروع املنافذ نهيان 

اإللكرتونية

His Highness Sheikh Mohammed bin 

Zayed Al Nahyan briefed on the 

idea of electronic outlets project

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum inaugurates the e-
gateway project as a federal 
project

His Highness Sheikh Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi
approves the electronic 
outlets at Sharjah Airport

HH Sheikh Saif bin Zayed
Al Nahyan inaugurates 
Smart Travel Project at 
Abu Dhabi Airport
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