بيانات شخصية -:

السيرة الذاتية

االســـــم  :عبد الرحٌم عمر محمد حسن محمد
تاريخ الميـالد 2:83 :م
مكان الميـالد  :مكة المكرمة
 :سعودي
الجنسيـة
الحالة االجتماعية  :متزوج عدد األطفال  :طفلة
تلفون المنزل  :جدة ( ) 123 - 7881294

المؤهالت

جوال (  )165:17116: - 16156:2:86فاكس ( ) 123 - 7191819
ص  .ب  2836: :الرمز البرٌدي مكة المكرمة
 :3::ص  .ب  32524الشركة السعودٌة للكهرباء معهد التدرٌب
برٌد االلكترونً abdulrahim_Mohd@hotmail.com :
العلمية  :بكالورٌوس فً تعلٌم الهندسة الكهربائٌة
( الكلٌة التقنٌة بمدٌنة الرٌاض عام  2528هـ 2::8م )
مقٌم معتمد من المؤسسة االوربٌة إلدارة الجودة – EFQM
مقٌم معتمد داخلً لمعاٌٌر جائزة الملك عبدالعزٌز للجودة
عضو المجلس السعودي للجودة – جدة
عضو الجمعٌة السعودٌة للجودة –فرع منطقة مكة المكرمة
عضو اكادٌمٌة اجٌاد للتدرٌب واالستشارات عن بعد
عضو نادي الطاقة بالتوستماسترز العالمٌة Toastmaster
عضو فرسان التمٌز بالشركة السعودٌة للكهرباء – الخدمة االجتماعٌة
معتمد فً الحزام-االصفر-االخضر-االسود 6 Sigma
مٌسر معتمد الختبار مقٌاس دٌسك DiSC
مدرب شخصً معتمد Coaching
مدقق داخلي لمواصفة ISO29993:2017

العمل الحالي :

حالٌا مدٌر الجودة و التمٌز المؤسسً بقطاع تطوٌر الموارد البشرٌة بالشركة السعودٌة للكهرباء

خبرات أخرى :

 خبٌر تطوٌر موارد بشرٌة بالشركة السعودٌة للكهرباء منذ عام .... 2::8حتى اآلن
 العمل بموسم الحج لدى مكتب الوكالء الموحد بمبنى الحجاج بمطار الملك عبد العزٌز
لحجاج بٌت هللا الحرام _ ( خبرة  33سنة )من 2523هـ
 عمل بموسم الحج لدى مؤسسة حجاج جنوب آسٌا بمبنى الحجاج بمطار الملك عبد العزٌز
 العمل كنائب مدٌر التدرٌب والتأهٌل و مدٌر التدرٌب و الدراسات و الجودة بمكتب ارشاد حافالت الحجاج لموسم -2546
254:هـ مستمر....
 العمل كمدٌر للتدرٌب بمشروع خلق التطوعً (  3123م مستمر ) .........
 العمل مع فرٌق مشروع التمٌز المؤسسً االوروبً بإدارة التدرٌب  3128 - 3127م
 رئٌس فرٌق التمٌز المؤسسً EFQMبمكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج 2549هـ مستمر
 مستشار فرٌق التمٌز المؤسسً لجائزة الملك عبدالعزٌز للجودة بجمعٌة االٌتام الخٌرٌة إنسان بالرٌاض ( مشروع تطوعً
من نوفمبر 3128م –اكتوبر3129م)
 تقدٌم ندوة عن معاٌٌر التمٌز المؤسسً  EFQMبمركز تقنً جمعٌة احٌاء مكة المكرمة 3129
 تقدٌم نبذة عن معاٌٌر التمٌز المؤسسً  EFQMلجنة التنمٌة االجتماعٌة بالشرائع مكة 3129
 تقدٌم ندوة عن معاٌٌر التمٌز المؤسسً  EFQMالغرفة التجارٌة بمدٌنة ٌنبع 3129
 تقدٌم دورة االتصال الفعال بمفهوم دٌسك مع لجنة التنمٌة االجتماعٌة بالشرائع مكة 3129
 تقدٌم ندوة عن نموذج دٌسك بمعهد تدرٌب الشركة 3129 -
 تقدٌم ندوة عن نموذج دٌسك مع اندٌة التوستماسترز 3129 -








تقدٌم دورة االتصال الفعال بمفهوم دٌسك لمنسوبً الحج والعمرة "كٌف نكون قدوة" 312: -3129
تقدٌم دورة الجودة والتمٌز المؤسسً ثالثة اٌام للمؤسسة العامة للتدرٌب والتقنً والمهنً " 312:
تقدٌم ورشة الجودة والتمٌز المؤسسً 312:
تقدٌم ورشة التمٌز فً خدمة العمالء 312:
تقدٌم ورشة مواصفة االٌزو 312: -ISO9001:2015
تقدٌم ورشة إدارة المخاطر Risk Management 312:

الدورات التً قدمتها :
الجودة والتمٌز المؤسسً ( ثالثة أٌام )
االتصال الفعال بمفهوم دٌسك ٌ ( DiSCوم واحد)
المستوى األول لنموذج مقٌاس ٌ ( DiSCومٌن)
التمٌز فً خدمة العمالء (ٌوم واحد)
مواصفة االٌزو ( ٌوم واحد( ISO9001:2015
إدارة المخاطر( ٌوم واحد)

