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الهدف المهني:
العالمية والمرجعية في مجال التطوع وخدمة المجتمع والعمل الجماعي وفهم السلوك بنظرية  DiSCالعالمية.

التعليم الجامعي والعمل المهني:






منتسب لجامعة الملك عبد العزيز – قسم إدارة اعمال (حالي)
مركز المدربون المتحدون للتدريب "مدير قسم إدارة المشاريع" ( – 4141حالي)
شركة "سابك – ابن رشد" فني آالت دقيقة وتحكم ()4146 – 4144
شركة "يوكوجاوا العربية السعودية" فني برمجة آالت دقيقة ()4144 – 4144
كلية الجبيل الصناعية 4144-4111 ،المعدل الدراسي 4.0 :من  .1تخصص هندسة آالت دقيقة وتحكم

الدورات والمؤتمرات:






















مدرب معتمد لمادة ثقافة الحوار الوطني (مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 40،ساعة)4140،
دورة "بناء فرق العمل" (مركز المدربون المتحدون 3،ساعات)4141 ،
دورة "النجاح في المبيعات" (مركز المدربون المتحدون 3،ساعات)4141 ،
مدرب ومرشد تربوي معتمد لمرحلة المراهقة (مركز قطاف 61 ،ساعة )4146
دورة "أطلق قواك الخفية ( "4مركز المدربون المتحدون 0 ،ساعات)4146 ،
دورة "أطلق قواك الخفية ( "4مركز المدربون المتحدون 3،ساعات)4146 ،
دورة " تدريب المدربين المحترفين" (مركز المدربون المتحدون14 ،ساعة)4146 ،
دورة "التعلم الفعال" (مركز المدربون المتحدون 43 ،ساعة)4146 ،
دورة "قوة األهداف" (مركز المدربون المتحدون 43 ،ساعة)4146،
ورشة عمل "مدرب ومستشار معتمد في فهم السلوك ( "Discمركز الرأي األمثل لالستشارات40 ،ساعة)4146 ،
دورة "صناعة النجومية" (مركز المدربون المتحدون43 ،ساعة)4146 ،
دورة " تدريب المدربين المحترفين" (مركز المدربون المتحدون14 ،ساعة)4146 ،
دورة "اصنع مستقبلك" (مركز المدربون المتحدون44 ،ساعة)4146 ،
دورة "تحدي األعمال" (مركز المدربون المتحدون44 ،ساعة)4146 ،
دورة "النجاح في األعمال" (مركز المدربون المتحدون3 ،ساعات)4144 ،
دورة "تحسين أداء المدربين" (مركز القادم للتدريب01 ،ساعة)4144 ،
دورة "تغيير القناعات والسلوك" (مركز بن حازم للتدريب3 ،ساعة)4144 ،
ورشة عمل "االسعافات األولية" (جمعية الهالل األحمر4 ،ساعات)4144 ،
مؤتمر رؤساء نادي "هندسة الكهرباء واإللكترونيات العالمي" (جامعة  A&Mبقطر1 ،أيام)4144 ،
دورة القيادة اآلمنة للسيارات (كلية الجبيل الصناعية4 ،ساعات)4144 ،
دورة أطلق قواك الخفية (مركز المدربون المتحدون0 ،ساعات)4144 ،

دورات واستشارات أقدمها:






دورة "مفاهيم لخدمة المجتمع" (قدمت ألمانة جدة051 ،متدرب)4102 ،
دورة "عندما يتحدث الهدف" (قدمت 1مرات ،لجهات مختلفة441 ،متدرب)4146 ،
دورة "فهم الذات واألخر ( "Discقدمت  0مرات لسابك وأرامكو 34 ،متدرب)4146 ،
العمل التطوعي وخدمة المجتمع (قدمت  6مرات لشركة أرامكو السعودية 401 ،متدرب)4146 ،
استشارات فهم السلوك وتحسينه بنظرية  Discالعالمية (قدمت  40إستشارة)4140-4141،

مهارات شخصية:








مدرب ومستشار معتمد في "فهم وتحسين السلوكيات ()DiSC
متحدث ومتواصل جيد باللغة اإلنجليزية.
مستخدم ممتاز لبرنامج  Wordمع سرعة في الطباعة.
مستخدم متقن لبرنامج  Power Pointومقدم عروض.
مسوق بأفكار إبداعية ،مهارات إدارية وتنظيمية.
قائد وموجه للفرق والمجموعات.
تنظيم وتجهيز وإدارة االجتماعات والدورات والمؤتمرات.

األعمال التطوعية والتطويرية:














عضو فريق "كايزنها التطوعي" في مدينة جدة (حالي)
مؤسس وقائد نادي " شمعة خير التطوعي" في مدينة ينبع الصناعية (حالي).
رئيس الفريق اإلعالمي لشمعة خير التطوعي (حالي)
عضو مجلس شباب ينبع للتنمية والتطوير ()3102 – 3102
عضو فريق "نادي الندوة العالمية للشباب" بمدينة ينبع الصناعية ()3102 – 3103
عضو نادي " الخطابة واإللقاء" بمدينة ينبع الصناعية (.)3102- 3103
مشرف برنامج "قدراتي ومهاراتي" بمدينة ينبع الصناعية (.)3102- 3103
مشرف برنامج " رواد المستقبل" بمدينة ينبع الصناعية (.)3103
رئيس "مجلس الطالب" بكلية الجبيل الصناعية ()3100-3112
نائب رئيس نادي "هندسة الكهرباء واإللكترونيات العالمي" بكلية الجبيل الصناعية ()3100-3101
رئيس فرع نادي "األجهزة األوتوماتيكية العالمي" بكلية الجبيل الصناعية ()3100 – 3101
عضو جماعة التواصل بين المدرسين والطالب لقسم الكهرباء بكلية الجبيل الصناعية ()3100-3112
عضو لجنة القيادة اآلمنة للسيارات بكلية الجبيل الصناعية ()3100

مرجع:
 مشرف الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية د .محمد غازي الطيب1010631430 :
 مسؤول قسم التدريب بشركة سامرف ،المدرب اسماعيل خان1016613111 :
 مدير قسم التسويق والمبيعات لمجموعة رشاد فقيها ،المستشار برهان الكيال1060636444 :

مالحظة:
 جميع الشهادات والمستندات متوفرة في حالة طلبها.

