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الحالة االجتماعية  :رب أسرة .
العمل  :مشرف تربوي في إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة .
أستاذ مشارك في التدريب والتنمية البشرية  ،عن بعد C.B.U.
مدرب برامج إعداد المستشارين من كلية ) (RITAاألمريكية .
مستشار ومدرب مقياس التفكير العالمي ). (HBDI
المشاركة بورشة عمل في شيكاغو  ،مع مديرة شركة هيرمان العالمية .
مدرب معتمد بمركز ابداع األصيل للتدريب
مستشار التدريب في مركز بهادر للتدريب واإلشراف واالستشارات التربوية .
مدرب ومصمم برامج العالقات العامة.

المؤهالت العلمية :
الدورات والبرامج التدريبية :
حضور أكثر من "  " 120دورة وبرنامج تدريبي في مختلف المجاالت  ،مثل برمجة الحاسب
اآللي واستراتيجيات التعليم  ،والتنمية البشرية  ،بمعدل " " 0000ساعة تدريبية .
الدورات والبرامج التدريبية التي قمت بتدريبها :
 100برنامج تدريبي بمعدل "  " 000ساعة  ،وعدد المتدربين أكثر من " "0000متدرب .
شهادات الشكر والتقدير :
دكتوراة في إدارة الموارد البشرية .

الحصول على "  " 60شهادة شكر وتقدير من مختلف القطاعات  ،وهلل الشكر والحمد .
 مدرب أساسي لبرنامج " إنتل " التعليم للمستقبل بالعاصمة المقدسة ،شهادة إنتل العالمية .
 مدرب مشروع مجتمع القيم النبوية  ،ومبرمج حاسب آلي بلغة . C++
 مدرب معتمد من شركة  ILLAF Trainالبريطانية .
 مدرب معتمد في مهارات التفكير  CoRTمن مركز ديبونو لتعليم التفكير .
 مدرب معتمد في برنامج حل المشكالت بطرق إبداعية  TRIZمن مركز ديبونو لتعليم التفكير .
 مدددرب معتمددد لبرنددامج المركددز الددواني األمريكددي للتفكيددر  NCTTفددي برنددامج التعلدديم المعتمددد علددى التفكيددر
 TBLمن جامعة الملك عبدالعزيز .
 البورد األمريكي في الخرائط الذهنية .
 مدرب في مشروع " تعظيم البلد الحرام "
 مدرب دورة " كيف أساعد ابني على بري " من الدورات العلمية المتخصصة في العالم العربي .
 برنامج " تفكيرنا يحدد مستقبلنا " مركز الراشد للتنمية البشرية  ،أكثر من  230متدرب ومتدربة .
 مدرب معتمد " مركز حكمة المعرفة (جدة-دبي) "
 مدرب شركة التميز العالمي (الكويت)

{ وَمَا تَوْفِيقِي إِالَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }

