
 cvسرية ذاتية  
 يدـــــــــــــــــــــــــــــالسفرج  دــــد. احم

 استشاري التدريب واملوارد البشرية
 مدرب معتمد 

 00974      77695658 – 33446880 :  تليفون 
  qatar3344@gmail.com بريد الكتروني: 

 

1  P a g e - 

  25خبرة وظيفية تمتد ألكثر من  •
ً
في مجال التطوير اإلداري واملوارد خاللها عام تدرجت وظيفيا

 إلى درجة مستشار 
ً
 واملميزة . العديد من الجهات واملؤسسات العريقةبالبشرية وصوال

ومهنية متميزة وتدريب دارية في تقديم إستشارات إخبرة واسعة ألكثر من خمسة عشر عاما  •

 .القطاعين العام والخاصببكبرى املؤسسات العاملين في قطاع املوارد البشرية و اإلداري 

البشرية وإيجاد  بتدريب وتطوير الكوادر املرتبطة الخبرات من خالل فترة عملي العديد اكتسبت •

الحلول االستشارية ملختلف قطاعات األعمال في املجال اإلداري بصفة عامة، ومجال املوارد 

 .بصفة خاصةوإعداد القيادات البشرية والتدريب 

 املوارد مجال فى فقط ليس دريبيةالت البرامج من العديد اآلن وحتى 2005 من الفترة خالل قدمت •

 البشرية بصفة عامة . والتنميةوالقيادة اإلستراتيجية  اإلدارة مجاالت فى ولكن البشرية

 دكتـــــــــــــــوراه إدارة األعمال . 2008 •

 ماجســــــــــــــــتير إدارة أعمال . 2006 •

 الدبلوم املنهي في إدارة التدريب .  2005 •

 بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.  1990 •

 لة قطــــــر.دو -مستشار املوارد البشرية و التدريب   • حتى اآلن-2010

 UNDPمستشـــــار التدريب لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي  • 2010-2015

 الكويتدولة  –مجلس األمة  –مستشـــــار التدريب  • 2007-2015

 الكـــويت -هيومن سوفت   -خبير تصميم وتطوير حقائب تدريبية • 2004-2007

 تالكـوي – املستشارون العامليون  –خبير تدريب  • 2000-2005

 الكويت –وزارة األوقاف –أخصائي تدريب  • 1993-2000

 مصر. -مركز إعداد القـادة   -اخصائي تدريب ومدرب  • 1990-1993
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 بدول اخلليج خبري تدريب معتمد لدى العديد من اجلهات  •

 من اجلهات ـ  منها على سبيل املثال: ثريالتدريبية للكتصميم وتنفيذ العديد من الربامج  •
 

 دولة الكويت –مجلس األمة  .2 دولة الكويت –اإلدارة العامة لإلطفاء  .1

 دولة الكويت –مجلس الوزراء  .4 األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي .3

 دولة قطر  –مركز الشفلح  .6 دولة الكويت –األمانة العامة لألوقاف  .5

 دولة الكويت –مؤسسة البترول .8 دولة الكويت –بنك التسليف و االدخار  .7

 دولة الكويت -املؤسسة العامة للرعاية السكنية .10 الكويتدولة  –بنك الكويت الدولي  .9

 دولة الكويت -لهيئة العامة لشئون القصرا .12 دولة الكويت –بنك الكويت والشرق األوسط  .11

 دولة الكويت –الهيئة العامة للشباب والرياضة  .14 اليمن -بنك سبأ اإلسالمي  .13

 دولة الكويت –الهيئة العامة للصناعة  .16 دولة الكويت –جهاز إعادة الهيكلة  .15

 دولة الكويت –وزارة اإلعالم  .18 دولة قطر  –جهاز اإلحصاء  .17

 دولة الكويت –وزارة األوقاف .20 دولة الكويت –الحرس الوطني  .19

 دولة الكويت –ة والصناعة وزارة التجار  .22 دولة الكويت -ديوان الخدمة املدنية .21

 دولة الكويت –وزارة التربية  .24 دولة الكويت –ديوان املحاسبة  .23

 دولة قطر –وزارة الداخلية  .26 دولة اإلمارات العربية –شرطة ابوظبي  .25

 دولة الكويت –وزارة الدفاع  .28 دولة اإلمارات العربية –شرطة دبي  .27

 دولة الكويت –وزارة املواصالت  .30 دولة الكويت –شركة البترول الوطنية  .29

 دولة قطر –مصرف قطر املركزي  .32 اليمن -شركة سبأ فون  .31

 دولة قطر –اللجنة االوليمبية القطرية  .34 دولة الكويت  –الصندوق الكويتي للتنمية .33

 قطر  – معهد اإلدارة العامة .36 قطر –وزارة التعليم .35

 قطر . -معهد الدوحة للدراسات العليا  .38 قطر .–وزارة املواصالت  .37

 دولة قطر –بنك بروة  .40 قطر–الديوان األميري  .39

 قطر  –شركة الجزيرة للتمويل  .42 دولة قطر  –مصرف قطر املركزي  .41

 دولة قطر . -قناة الجزيرة .44 دولة قطر  –البنك األهلي  .43
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 لتدريبية ، على سبيل املثال ) وليس احلصر (:تشرفت بتقديم العديد من الدورات ا •

 في مجال اإلدارة والقيادة و التطوير الذاتي ▪

 مهارات التعامل مع الرؤساء واملرؤسين. .2 التخطيط اإلستراتيجي .1

 تنمية املهارات اإلدارية األساسية .4 إعداد الخطط التشغيلية ومتابعة تنفيذها  .3

 مهارات املوظف املتميز .6 تأهيل املديرين الجدد .5

 إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل .8 مهارات العرض والتقديم. .7

 العمل الجماعي و إدارة فرق العمل . .10 ملواجهة تحديات العصر. التميز القيادي .9

 تفسير لغة الجسدقراءة و  .12 حل املشكالت واتخاذ القرارات. .11

 مهارات الحوار وفن اإلقناع والتأثير .14 اإلدارة باألهداف  .13

 العادات السبع لذوي الفعالية العالية. .16 لقيادية للمدير املتميزاملهارات ا .15

 االتصال والتواصل الناجح. مهارات .18 تنمية املهارات اإلشرافية .17

 اإلبداعيةالقيادة  .20 اإلدارة الفعالة لإلجتماعات. .19

 الشخصية اإليجابية والنجاح في العمل .22 التطوير الذاتي والتميز الوظيفي .21
 

 في مجال املوارد البشرية و التدريب والتطوير ▪

 تخطيط وتطوير املسار الوظيفي .2 الحتياجات التدريبيةتحديد ا .1

 إعداد وتأهيل باحثي التطوير  .4 إدارة مراكز التدريب. .3

 نظم تقييم األداء الفردي واملؤسس ي .6 سات وإجراءات املوارد البشريةاسي .5

 تبسيط وتطوير إجراءات العمل .8 إعـــداد وتأهيل املدربين. .7

 إعداد وتطوير التنظيم ووصف الوظائف .10 تصميم وتقييم خطط  التدريب .9

 قياس اثر التدريباستراتيجيات تقييم و  .12 إعداد وتأهيل مسئولي التدريب. .11

 تصميم البرامج وإعداد الحقائب التدريبية. .14 إدارة املوارد البشرية .13

 نظم تقييم األداء الفردي .16 تخطيط القوى العاملة  .15

 ير املسار الوظيفيتخطيط وتطو  .18 ربط املسار التدريبي باملسار الوظيفي .17

 اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية .20 صياغة سياسات ونظم املوارد البشرية .19

 إعداد اخصائي املوارد البشرية املعتمد .22 إعداد اخصائي التدريب املعتمد .21
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 في مجال السكرتارية وإدارة املكاتب ▪

 تاريةالتطبيقات االلكترونية للسكر  .2 مهارات السكرتارية. .1

 مهارات اعداد العروض التقديمية . .4 تنظيم االجتماعات وصياغة محاضر اللجان .3

 تصميم وإخراج التقارير باستخدام الحاسب  .6 تقارير.إعداد وكتابة ال .5

 اإلدارة العليا.إدارة مكاتب  .8 تنمية مهارات أمناء سر اللجان. .7

 .مهارات التعامل الناجح مع االخرين .10 .واملذكراتالرسائل تصميم  .9

 مهارات موظفي االستقبال. .12 التعامل مع الشخصيات الصعبة .11

 التعامل مع مختلف أنماط الشخصيات .14 تنسيق ومتابعة األعمال باحتراف. .13

 إعداد وتأهيل املعينين الجدد .16 فنون صياغة املذكرات والرسائل . .15

 االبداع واالحترافية في العمل . .18 ح.االتصال والتواصل الناج .17

 إعداد الدراسات التنظيمية لتطوير التنظيم و توصيف الوظــــــــــــائف . .1

 إعداد الدراسات الالزمة لوضع إستراتيجيات وخطط العمل املستقبلية . .2

 إعداد دراسات تبسيط اإلجراءات وتطوير نظم العمـــــــــــــل املؤسس ي. .3

 إعداد وتطــــوير الهـــــــــياكل التنظيمية والوظيفية . .4

 إعداد وتطوير نماذج العمل املختلفة , ووضع إجراءات تطبيقها.   .5

 إعداد دراســـات تحـديد االحتياجات التدريبية  وتصمــــيم مشـــــاريع خطـــط التدريب. .6

 إعـــداد و تصمـــيم الحقـــــائب التدريبية و الــمواد العلميــــــة للــبرامج التـــــدريبيـــة. .7

 إعــــــــــداد تقـــارير متابعة و تقييم مشـــــاريع وخـطط التـــدريب وقيـاس العـــائد منها. .8

 إعـداد البرامج الزمنية لتنفيذ خطــط التدريب ومتابعتها واعداد تقارير بنتائج املتابعــــة. .9

 إعداد الدراسات الخاصة بتصميم املسارات التدريبية وتطبيقها في الواقــــــــــع العملي.  .10

 إعــداد و تنفيــذ كـافة الدراسـات املتعلقة بمجـاالت تطـــــــــوير إدارات املوارد البشرية . .11

 تصميم البرامج التدريبية و مشاريع التدريب والتطــــوير الوظيفي . .12

 تصميم استبيانات جمع املعــلومـات وتفريغها ، وتحليل النتائج وإعداد التقارير الالزمة. .13

 لبشرية في املؤسسات. إعداد وصياغة مشاريع التطوير وتأهيل وتنمية املوارد ا .14

 اإلشراف على إعداد و صياغة استراتيجيات العمل ووضع البرامج والخطط التنفيذية لها. .15

 طوير الذاتي والتدريب وتنمية املوارد البشريةمدرب متخصص في مجاالت الت .16
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 املشاركة في العديد من اللجان وفرق العمل، بأكثر من جهة ) على سبيل املثال ( :

 الكويت. -خطة اإلستراتيجية عضو فـــــريق إعـــــــــــداد وصياغة ال .1

 الكويت. -لجنة متابعة تنفيذ اإلستراتيجــية واملشروعات -مقرر  -عضو  .2

 الكويت. -فـــــــــــــريق إعــــــــــــداد الخطـــة السنويةعضــــــــو  .3

 الكويت. -عضو لجنة تقـــــييــــم وتطــــــوير الهيكل التنظيـــــمي .4

 الكويت. -عضو فريق تبسيط وتطــوير إجراءات ونظم العمـــــل .5

 الكويت. -عضو فريق إعــــداد وتطـــــوير دليل توصيف الوظائف .6

 مصــر. -مركز إعداد القادة  –فـريق تطوير املناهج التدريبية  عضو .7

 دة ـ مصــر.مركز إعداد القا -عضو فريق تطوير برامج اإلدارة الوسطى والتنفيذية  .8

 عضو فريق مشــــروع قياس آثر التدريب على مستوى دولة الكويت . .9

 ت.دولة الكوي –مجلس األمة  –عضو فريق إعداد خطة التدريب  .10

 دولة قطر . –رئيس فريق دراسة وقياس أثر التدريب  .11

 دولة قطر . –رئيس فريق تطوير الحقائب التدريبية  .12

 دولة قطــــــــر . –عضو فريق إعداد خطة التدريب  .13

 دولة قطـــــــر.  –عضو فريق تأهيل كادر املدربين  .14

 دولة قطـــــــر.  –عضو فريق إعداد قيادات الصف الثاني  .15

 UNDPبرنامج األمم املتحدة  –رئيس فريق إعداد املسارات التدريبية   .16

 UNDPبرنامج األمم املتحدة  –إستشاري إنشاء مركز التدريب البرملاني   .17

 الكويت . -الهيئة العامة للشباب والرياضة  -إستشاري مشروع تطوير األداء املؤسس ي  .18

 الكويت . -الهيئة العامة للشباب والرياضة  -مستشار تطوير الهيكل التنظيمي  .19

 الكويت . -الهيئة العامة للشباب والرياضة  -مستشار تطوير توصيف الوظائف  .20

 دولة قطر. –إستشاري مشروع التدريب عن بعد  .21

 دولة قطر . –عضو لجنة تقييم واعتماد املدربين  .22
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