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ABV Rock Group 1990  كبير المترجمين بالشركة السعودية للخدمات االستراتيجية

مساعد مدير التوظيف الداخلي والخارجي

مدير شؤون الموظفين

مشرف المورارد البشرية بالبنك السعودي الفرنسي 1999

خدمات العمالء بالخطوط الجوية السعودية 2000

كبير مترجمين بشركة Venail للخدمات العسكرية بالرياض 2005

كبير المترجمين بالمستشفى العسكري2005

مساعد مدير الموارد البشرية

مدير التدريب بالمستشفى العسكري ) حتى االن (

مدرب معتمد لدى الغرفة التجارية بأبها.

مدرب معتمد لدى معهد تعلم للحياة للتدريب

مدرب معتمد لدى كفاءات لألعمال

مدرب معتمد لدى شركة معرفة للتدريب

عضو الجمعية السعودية للجودة.

عضوية النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي والمحلي

العضوية الفخرية لدى مؤسسة العقل الذهبي المعتمدة من جهاز التنظيم واالدارة 

G.M.I التابع لمجلس الوزراء المصري

عضوية جمعية االطفال المعاقين المنطقة الجنوبية

عضوية نادي الكايزن العربي

سكرتير لجنة اخالقيات البحوث العلمية

نائب االمين العام في المنظمة االفريقية لإلغاثة

مستشار ومدرب معتمد لدى االكاديمية العربية للتدريب

رئيس االتحاد العربي للتنمية البشرية والتدريب التقني والتكنولوجي )السعودية(

رئيس االتحاد الدولي للتنمية المستدامة IUSD )السعودية(

سفير التدريب في الوطن العربي لدى مؤسسة العقل الذهبي المعتمدة من جهاز 

G.M.I التنظيم واالدارة التابع لمجلس الوزراء المصري

الخبرات العملية

االعتمادات التدريبية والعضويات

مناصب تم ترشيحي عليها 
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دورة مهارات التدريب.

دورة في اللغة االنجليزية.

دورة االنعاش القلبي الرئوي

المسعف االول

دورة ادارة المخاطر )Rick Management ( للمدرب العالمي مايك سميث

القيادة ) Leadership ( للمدرب جون نويل

دورة االدارة لالستاذ ثابت حجازي

دورة الوصايا العشر للمدرب العالمي ستيفن كوفي دولة البحرين

دبلوم االساليب الحديثة للتدريب لمدة اسبوعان دولة االمارات العربية المتحدة.

تقييم اداء الموظفين

KPI دورة

تحليل االحتياجات التدريبية لدى المنظمة العربية للتدريب )مصر(

دورة العالقات الدبلوماسية والقنصلية )مصر(

دورات التحكيم الدولي )المتخصصة والمتعمقة(لمستشاري التحكيم الدولي.

دورات التحكيم )التمهيدية والعامة( اعداد محكم بالمراسلة والحصول على درجة 

محكم معتمد

دورة تنمية الموارد البشرية والحصول على درجة خبير والمقامة بمصر.

اعداد الحقائب التدريبية

تطوير اداء المدربين وصناعة المدرب الناجح

وهنالك العديد من الدورات التي ال مجال لذكرها بلغت اكثر من 80 دورة

مؤتمر االستثمار في التدريب المقام بجمهورية مصر العربية ) االسكندرية(

 وقدمت ورقة عمل بعنوان ) االستثمار في التدريب(.

مؤتمر التحديات المعاصرة ضمن االلفية الثالثة في الوطن العربي المقام بجمهورية 

مصر العربية ) االسكندرية( وقدمت ورقة عمل بعنوان ) ادارة التغيير(

مؤتمر الشباب قياده ورياده: 2018/10/1

مؤتمر المرأه والتحديات المعاصره

اهم الدورات التي حصلت عليها

مؤتمرات واوراق عمل 



• دورة القيادة الحديثه
• دورة القيادة لمدراء المراكز الصحية بخميس مشيط

KPI دورة ال •
• دورة ادارة التغيير ألكثر من 4 مرات

• دورات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الكثر من سنه كل دورة 
ثالث اشهر ) تطوعية(

• دورة الثقة بالنفس لجمعية تراحم لسجون ابها
• تحديد االحتياجات التدريبية السعودية

L&D Expert تحديد االحتياجات التدريبية مصر شركة •
• القائد الصغير

• سبب تدني إنتاجية الموظف
• التميز الوظيفي.

• اخالقيات المهنة
• اعداد خطط التدريب

• بناء فرق العمل باحترافيه
• ترجمة المصطلحات الطبية لمدة 3 اشهر

 • دورة التسويق االلكتروني 
 • دورة صناعة الهوية 

 • دورة الوالء واالنتماء 
 • دورة التخطيط الشخصي

•دورة  فن االلقاء

الدورات التي قمت بتدريبها

االستمرار 
طريق النجاح


