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الشهادات العلمية
دكتوراة في فن علم نفس – التخلص من
المشاعر السلبية

 1021م

الخبرات العملية (الوظيفية ):
 مدرب أول -مدرب مبتدئ

المعهد العالي السعودي الياباني
للسيارات 5112 – 5118
شركة عبد اهلل هاشم 5111 – 5112

-

شركة التموين العربي 5188 - 5111

مدير الموارد البشرية  -السعودة
مدير التدريب المركزي
مدير تدريب وتطويرالموارد
البشرية  -سعودة
مساعد مدير التدريب المركزي
مسئول تدريب وتطوير الموارد
البشرية

 مدير معهد يوسف ناغي العاليللتدريب
 مدير إدارة السعودة – المواردالبشرية
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أعمال أخرى (حرة):
استشارات نفسية
استشارات أسرية
استشارات إدارية
استشارات تدرييبية

بالمكتب الخاص (المملكة العربية السعودية )

التدريب الشخصي ( )Life Coaching

مع بعض األسر الخليجية (الكويت – المملكة
العربية السعودية )

من الجهات التي تم التعاون معها إلقامة دورات تدريبية:
اإلمارات العربية المتحدة
مركز فرسان الحياة
المملكة العربية السعودية
مركز المعرفة الشامل
المملكة العربية السعودية
شركة أرامكو السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
شركة هوندا (المكتب الدولي )
مركز نيسان لتطوير الموارد البشرية اليابان
مركز هوندا لتطوير الموارد البشرية اليابان
المملكة العربية السعودية
مركز بصائر األنوار
اإلعتمادات والعضويات:
-

رئيس مجلس إدارة األكاديمية العربية البريطانية للجرافولوجي
عضو في  IAHAاألكاديمية الدولية لتحليل الخط –
عضو في  AAHAالجمعية األمريكية لتحليل خط اليد.
عضو في  BIGالمعهد البريطاني للجرافولوجي.
عضو في  BAGاألكاديمية البريطانية للجرافولوجي.
عضو في المجلس الخليجي للتنمية البشرية – مملكة البحرين
عضو في المجلس الخليجي للبرمجة اللغوية العصبية – مملكة البحرين
عضو في المجلس األمريكي للبرمجة اللغوية العصبية – الواليات المتحدة
األمريكية ABNLP
عضو في الجمعية األمريكية للعالج بتقنيات خط الزمن – الواليات المتحدة
األمريكية TLTA
عضو في البورد األمريكي للتنويم اإليحائي – الواليات المتحدة األمريكية
ABH
عضو في المركز العالمي الكندي  - CGCكندا
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-

مدرب معتمد من األكاديمية الدولية لتحليل الخط – فرنسا
أول محلل معتمد من األكاديمية الدولية لتحليل الخط  -فرنسا
مدرب معتمد من المجلس الخليجي للتنمية البشرية – مملكة البحرين
مدرب معتمد من المجلس الخليجي للبرمجة اللغوية العصبية – مملكة
البحرين
مدرب معتمد من البورد األمريكي للتنويم االيحائي ABH
مدرب معتمد من الجمعية األمريكية للعالج بتقنيات خط الزمن – الواليات
المتحدة األمريكي ة
مدرب معتمد من المركز العالمي الكندي  - CGCكندا

مؤلفاتي:
-

سلسلة أنت ماتكتبه بخط يدك ( 4أجزاء)
علوم وعلماء
الطاقات الخفية لكل شخصية
مشاعر العقل
خواطر روح

اللغات:
عربي :قراءة  -كتابة – تحدث

ممتاز

انجيلزي :قراءة – كتابة – تحدث

جيد جدا ً

ياباني :تحدث

مقبول

المهارات:
-

القيادة.
بناء الفرق
العرض واإللقاء
تحليل الشخصيات (السلوك )
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-

تعديل وتغيير الشخصيات (السلوك )
التعامل مع الشخصيات المختلفة
اإلقناع
التخطيط
تنفيذ التخطيط

الهوايات:
-

قراءة
رياضة (كرة قدم – سباحة – كرة طائرة  -ركوب الخيل  -القفز المظلي )
الرياضات الروحية
السفر
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