
 

 

 

 هدف المهنيال
بناء قدرات الكوادر البشرية واالرتقاء بها وفق 
أحدث المعايير المهنية للعمل ألجل النهوض 

 بالمؤسسات وتحسين أدائها.
 

 االضافية المهارات
 فعالالالتفاوض مهارات  -
  تواصل الفعالال -
 تطبيقات) الحاسوب استخدامب عالية مهارة -

 – بوربوينت – أكسل – وورد – األوفيس
 .أكسس(

 باستخدام اناتالبي قواعد وتصميم بناء -
 .األكسس

 

 العضويات
جمعية  –عضو الجمعية العراقية إلدارة المشاريع  -

 2019 -علمية 
 ملهينالعاملية للتعليم ااألكادميية  –ُمدرب ُمستشار  -
 مدرب معتمد لدى املعهد األمريكي للتعليم التطبيقي -

 

 

 الخبرات العملية
 .2015-2011 –العمل اإلداري وتصميم وإدارة نظام المعلومات  –إدارة المشاريع  –م. مالحظ  -
 .2016-2015 –شعبة الحسابات  –ة والمالية يالشؤون اإلدار  –م. محاسب  -
 ة اآلن.لغاي -2016 –مركز الجسر للتدريب والتنمية البشرية  –رئيس المركز  -
 .2016أيلول(  –لبنان ) آيار  –المدرسة العراقية في بيروت  –معاون مدير  -
 .2016أيلول  –لبنان  –المدرسة العراقية في بيروت  –مدير المدرسة  -
 .2016 –االتحاد العالمي لتقنيات التنمية البشرية والتطوير الذاتي  -مدير العالقات الدولية  -
 .2018 –التحاد العالمي لتقنيات التنمية البشرية والتطوير الذاتي ا –ُمستشار التدريب والتطوير  -
 .ولغاية اآلن 2016 –والمالي  مدرب معتمد في التطوير اإلداري -
 

 التعليم
 .2018 –لبنان  -IUL –إدارة مالية  –ماجستير إدارة أعمال  -
 .2013 –كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة بغداد  –ة أعمال بكالوريوس إدار  -

 
 الدورات التدريبية والمؤتمرات

 

 م.م. عالء عبد الكريم الرَُكيباوي
 لتطوير اإلداري والماليمدرب معتمد في ا

 رئيس مركز الجسر للتدريب والتنمية البشرية
 

+9647516616516 akirpt@gmail.com rukaibawi 

 .أربيل - كلية كامبريدج للدراسات العليا –ادة برنامج صناعة الق -
وزارة المالية  –مركز التدريب المالي والمحاسبي  –إعداد وصياغة البحث العلمي  -

 العراقية.
المركز العربي لدراسات التخطيط  –دبلوم متقدم  –التخطيط االستراتيجي القومي  -

 االستراتيجي القومي.
الفريق الوطني لمدربي التنمية  –جامعة تورنتو الكندية  – T.O.Tإعداد المدربين  -

 رية.البش
 مؤسسة إدراك. –إدارة الموارد البشرية  -
 مؤسسة إدراك. –حل المشكالت واتخاذ القرارات  -
مؤسسة  –مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي  –االبتكار في العمل الحكومي  -

 إدراك.
 المعهد األمريكي للتعليم التطبيقي. –مدقق جودة داخلي  -
 كي للتعليم التطبيقي.المعهد األمري –مدقق داخلي معتمد / حسابات  -
 مركز التعليم المستمر. –الجامعة المستنصرية  –نظم المعلومات اإلدارية  -

 ( عبر المنصات االلكترونية التعليمية والتدريبية المختصة20برامج تدريبية متنوعة )بعدد أكثر من  •
 


