األسم  :عبدالكريم محمد الخليفي
رقم الجوال6510916950 :
selfrejoin@gmail.com

من مواليد 8591م مدرب ومطور أداء  +مستشار اجتماعي  +اليف كوتش وأجايل كوتش عملت :في
مجال شبكات الحاسب  ،MCSEولي اهتمامات في االستشارات والتنمية والتطوير ..مسار المقاييس.
المؤهالت الدراسية:
 دبلوم تربوي عالي تخصص رياضيات ،من الجامعة العربية المفتوحة
 بكالوريوس تقنية معلومات ،من الجامعة العربية المفتوحة
مؤهالت التدريب:
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مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني (لـ ..احتراف التقديم واإللقاء)
مدرب في الشفرة الجديدة لـ ..جون قريندر (لرفع مستوى األداء الشخصي)
مدرب في كورت تحسين التفكير لـ ..ديبونو (لممارسة مهارات التفكير)
مدرب في الحلول اإلبداعية لـ ..تريز (لمحاكاة وتلمس الحلول المتميزة)
مدرب في القبعات الست لـ ..ديبونو (تحسين توليد األفكار وتحسين األداء في االجتماعات)
مدرب في التقنية الجديدة في التفكير –المحصلة المهارية لـ ..ديبونو (إثارة التفكير)
مدرب ومستشار في قانون الفصول األربعة للـ ..بروفيسور عبدالعزيز الجربوع (إلدارة الذات
وتحديد الهوية الفكرية)
مستشار ومؤهل إلجراء مقياس مابس لتحديد الشخصية والتخصص والذكاء االجتماعي
(لتغطية شبه شاملة للسمات الشخصية و تحديد التخصصات)
الحزام األخضر واألصفر في أداة الـ  6سيجما لقياس مؤشرات األداء واكتشاف مكامن الخلل
في العمل
اخصائي قياس العائد التدريبي (منهج راشد العلوي)
مستشار اجتماعي بمنهج د .محمد العلى المحسن
معتمد محلل لرسوم األطفال من الـ  4حتى الـ 88
مستشار بمقياس ديسك من شركة وايلي األمريكية
مستشار وكوتش معتمد في معيار رينا األمريكي لتعزيز الثقة لدى القياديين
مستشار وكوتش معتمد في معيار رينا األمريكي لتعزيز الثقة لدى فرق العمل
 وقريبا كوتش لتعزيز الثقة للمنظمات بعد التأهل بإذن الله في شهر أكتوبر 2185م
اليف كوتش مؤهل من األكاديمية الهولندية " "IAIMTوالمعتمدة من االتحاد األوروبي
أجايل كوتش معتمد من Upskillable

مستشار التدريب الشخصي وقيادة الذات وأجد نفسي في هذا النوع من التدريب يمكنني تدريب األفراد
والمجموعات ،للتحسين والتطوير الذاتي ،لدي مسار تدريبي من ثالث مراحل ...تشخيص ،تحسين ،ثم
التطوير...

وبما أن المقاييس تعتبر من أيسر األدوات التي ننطلق منها لتمثيل قدراتنا .وأيضا فعاليتها في تقريبنا من
هويتنا الفكرية .وإذا ما دعم كل هذا بوعي وبثقة فإن مواكبة الطموحات ستتم لتحقيق إنجازات رائعة
تتماشى مع الخطط بكل سالسة وتمكين .فنحن نستثمر قدراتنا لرفع األداء ولتحسين مستوى االنتاجية
وتمثيل الذات وتحديد المجاالت المناسبة لتوجهاتنا.
يسعدني من خالل الجدول التالي تعيين بعض ما يمكن تقديمه أو تصميمه لكم في كل مجال وتوسيع دائرة
الوعي والفعالية واإلنجاز من خالل مناقشة األمور التالية:
الموضوع
قوة الرسالة والرؤية ومالمسة قوة وقدرات التمكين
قوة أثر المقاييس لـ (السلوك ،القدرات ،القيم ،القناعات ،الذّات)
االمتيازات الخمس في العمل ،لتحديد مكامن االبداع للتميّز
رفع فعالية األداء عند األفراد (فكري ،معنوي ،جسدي)
قوة الهوية الفكرية في خلق االنسجام العائلي واالجتماعي
تعزيز الثقة عند فرق العمل والقيادات
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ولطول خبرتنا وتواجدنا في مجال التدريب والتطوير ،فقد صقلنا طول هذه الخبرة مع التدرج في التأهل
للتدريب في عدة مجاالت بالحصول على مكانة مستشار في بعض المقاييس وكوتش شخصي وأجايل كوتش
أيضا.
وحيث قد واتت الفرصة مع إطالق رؤية  2131وما تزامن مع أطالقها من مشاريع (نيوم ،القدية ،ومنشآت
المدن للطاقة واالقتصاد...الخ) فإننا في مكتب التغيير لالستشارات نسعد بتقديم خبراتنا لتقليل المدد والجهود
المبذولة لمواكبة رؤية  2131القيادية والطموحة.
كما نؤكد قدرتنا على تصميم المقاييس التي تتماشى مع رؤية وأهداف المنظمات ،أو إجرائها باعتماد من
مالكها ،وتقديم المؤشرات واإلرشادات التي تناسب أي توجهات وطموحات في مجال األعمال أو األفراد...
ودي وتقديري،،،،،

خبير التطوير المدرب والمستشار ،اليف كوتش وأجايل كوتش وثقة كوتش /عبدالكريم الخليفي

وللمهتمين برؤية
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مجال أوسع للتميز واإلنجاز

