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 األكاديميالمؤهل  

  6991-6991  دكتوراه الفلسفة فً اإلدارة العامة، تخصص
 .ٌمً بتقدٌر امتٌاز، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةإدارة السلوك التنظ

  6991-6991 فً اإلدارة العامة، تخصص إدارة   ماجستٌر
 .اإلنتاج، بتقدٌر امتٌاز، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 6911-6919  بكالورٌوس الهندسة الكهربائٌة، تخصص (
  (الكترونٌات واتصاالت 

 ٌر جٌد جدابكالورٌوس هندسة األجهزة الطبٌة، بتقد. 

 (شهادات تخصصية  ) المؤهل المهني  

  6991  ،شهادة مدرب معتمد فً مجال إدارة الموارد البشرٌة
مركز الخبرات المهنٌة، بإشراف المدرب العالمً الدكتور عبدالرحمن 

 .جمهورٌة مصر العربٌة -توفٌق



  6991 شركة  -شهادة مستشار معتمد فً مجال نظم المؤسسات
بإشراف المدرب العالمً الدكتور طارق السوٌدان، دولة اإلبداع الخلٌجً، 

 .الكوٌت

 6919  ،شهادة تخصصٌة فً اإلدارة العامة، جامعة سكرت هارد
 .الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

  6991  شهادة تخصصٌة فً إدارة المشارٌع، المؤسسة العامة
 .القطرٌة للبترول، دولة قطر

  1001 لشاملة، تخصص شهادة تخصصٌة فً إدارة الجودة ا (
 .، جامعة الخلٌج العربً، مملكة البحرٌن(جودة التعلٌم 

  1009   ًشهادة مستشار فً تخصص اختبارات القٌاس المهن

 .البرٌطانٌة  SHLالنفسً الوظٌفً من شركة 
 1009  شهادة مدرب دولً معتمد لبرامجCBP   من االتحاد

 .العالمً لألعمال بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
 2009   شهادة مدرب محترف لبرامجCBM  ( برنامج مدراء

 (األعمال المحترفٌن
 1009  شهادة مستشار معتمد فً مجال المسؤولٌة اإلجتماعٌة

 .جامعة الدول العربٌة -للتنمٌة اإلدارٌةالمنظمة العربٌة من قبل 
 1009 جعة داخلٌة فً مجال حوكمة نظم شهادة أخصائً مرا

 المؤسسات
 1060 عتمد من األكادٌمٌة األمرٌكٌة الدولٌةشهادة مدرب م 
 2011 شهادة مستشار محترف فً مجال المسؤولٌة اإلجتماعٌة 

 من األكادٌمٌة الدولٌة للمسؤولٌة اإلجتماعٌة

 الخبرات العملٌة 

  6919-6990  مشرف آالت دقٌقة، دائرة الصٌانة، العملٌات
 .البحرٌة، المؤسسة العامة القطرٌة للبترول

 6990-6996 ف آالت دقٌقة، دائرة العملٌات، مشروع قطر مشر
 .غاز، المؤسسة العامة القطرٌة للبترول

  6996-6991  (العملٌات البحرٌة ) مساعد مهندس مشارٌع ،
 .دائرة الهندسة، المؤسسة العامة القطرٌة للبترول

  6991-6991  دائرة (العملٌات البحرٌة ) مهندس مشارٌع ،
 .رٌة للبترولالهندسة، المؤسسة العامة القط



  6991-6991  دائرة (العملٌات البرٌة ) كبٌر مهندسً المشارٌع ،
 .الهندسة، المؤسسة العامة القطرٌة للبترول

  6991-6999  دائرة الهندسة، (مسٌعٌد ) رئٌس المشارٌع ،
 .المؤسسة العامة القطرٌة للبترول

  6999-1000  منتدب مستشار وقائم بأعمال مدٌر معهد التنمٌة
 .ارٌة، وزارة الخدمة المدنٌةاإلد

 

 

  ( 1000-6919خالل الفترة ما بين  ) الخبرات العملية المتوازية  

 2991-6991  الممثل المقٌم للمؤسسة العامة القطرٌة للبترول
لإلشراف على مشروع بناء قواعد آلبار إنتاج البترول فً شركة 

اإلمارات دبً، دولة  -مكدٌرموت األمرٌكٌة بالمنطقة الحرة بجبل علً
 .العربٌة المتحدة

  6991-6991  مدرب معتمد فً مجال اإلدارة التربوٌة، مركز
 .التدرٌب التربوي، وزارة التربٌة والتعلٌم، دولة قطر

  6991-6991  خبٌر فنً بمكتب اعداد القادة بالمؤسسة العامة
 (.أصغر الخبراء القطرٌٌن سنا فً تارٌخ قطر آنذاك) للشباب والرٌاضة

 6991-6991  عضو فرٌق تأسٌس المركز العربً للتدرٌب
التربوي لدول مجلس التعاون الخلٌجً، وزارة التربٌة والتعلٌم، دولة 

 .قطر

  6991-6991  مدٌر مشروع مصنع النٌتروجٌن، الشركة القطرٌة
 .للصناعات التحوٌلٌة

  6999-1000  عضو فرٌق توطٌن الوظائف وإعادة تأهٌل
ن، وتأسٌس مركز التأهٌل التابع لمعهد الباحثٌن عن عمل من القطرٌٌ

 .التنمٌة اإلدارٌة، دولة قطر

  6999-1000  ًممثل دولة قطر فً مؤتمر توطٌن الوظائف ف
دول مجلس التعاون الخلٌجً، إعالن أبوظبً، دولة اإلمارات العربٌة 

 .المتحدة

  6999-1000  مدرب معتمد فً مجال إدارة الموارد البشرٌة
 .عهد التنمٌة اإلدارٌة، دولة قطرواإلدارة العامة، م



 ( 1061 – 1000الخبرات العملية  ) تابع  

  1000-1006  مستلزمات " باحث متفرغ لتنفٌذ دراسة بعنوان
وأستاذ مادة إدارة المشارٌع، " البناء المؤسسً للمنظمات الغٌر ربحٌة

 .جامعة برٌجبورت، والٌة كنتكت، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

  1006-1001 ستشار أكادٌمًٌ بسفارة المملكة العربٌة م
 .السعودٌة، واشنطن، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 1001-1001  مستشار أكادٌمً وتعلٌمً، وزارة العدل
هارتفورد، الوالٌات ( مكتب شئون المهاجرٌن األجانب ) األمرٌكٌة 

 .المتحدة األمرٌكٌة

  1001-1001 تدرٌبٌة خبٌر وباحث فً مجال إعداد المناهج ال
بشركة التوٌجري للتدرٌب واالستشارات، منتدب بجامعة الخلٌج العربً 

 .لتنفٌذ مناهج تدرٌبٌة بشركة ألمنٌوم البحرٌن، مملكة البحرٌن

  1001-1001  مشرف أكادٌمً متفرغ ومتعاون مع عدد من
الجامعات الخاصة فً مملكة البحرٌن، لإلشراف على طلبة الدراسات 

 (.دكتوراه ماجستٌر و) العلٌا 

  1001-1001  مؤسس ومستشار تطوٌر األعمال بمركز البدٌل
 .للتدرٌب واإلستشارات، مملكة البحرٌن

  1001-  اآلن، مؤسس ومستشار برنامج البحرٌن للمسئولٌة
 .االجتماعٌة، مملكة البحرٌن

  
 1001 – اآلن مؤسس ومشرف عام الشبكة اإلقلٌمٌة للمسئولٌة

 .اإلجتماعٌة

  
 1009 – فرع مملكة )رئٌس الجامعة العربٌة المفتوحة  مستشار

 (البحرٌن

  
 1009-  استاذ ومشرف أكادٌمً لطلبة الدكتوراه بالجامعة

األسٌوٌة والجامعة المالٌزٌة المفتوحة المحتضنتٌن من الجامعة العربٌة 
 (.فرع مملكة البحرٌن)المفتوحة 

  



 1009 –  المؤسس والمشرف العام على المدٌنة االلكترونٌة
رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عٌسى آل خلٌفة ملك مملكة لحض

 .البحرٌن

  
 1009   مؤسس مكتب عمادة جامعة أوربا اإلسالمٌة فً دول

 .مجلس التعاون الخلٌجً

  
 1060   التعلٌم  زمؤسس ومستشار وعضو مجلس إدارة مرك

فرع مملكة )المستمر وخدمة المجتمع بالجامعة العربٌة المفتوحة
 (البحرٌن

  
 1060   مؤسس ومستشار مركز الرٌادة التدرٌبً بدار القرآن

 الكرٌم بدولة قطر
 . 
 1060عضو مؤسس األكادٌمٌة الدولٌة للمسؤولٌة اإلجتماعٌة 
 1060 عضو مؤسس الجمعٌة الخلٌجٌة لتنمٌة الموارد البشرٌة-

 دولة الكوٌت
 1060 دولة  -أمٌن عام مساعد للمدٌنة اإللكترونٌة للدول العربٌة

 الكوٌت
 1066 هولندا-عضو مجلس أمناء جامعة الهاي 
 1066 هولندا-جامعةالهاي-أستاذ جامعً ومشرف دراسات علٌا 
 1066          رئٌس مكتب عمادة جامعة الهاي بدول مجلس التعاون

 الخلٌجً
 1061 ٌر عام مكتب قطر دنائب رئٌس مجلس المدٌرٌن، وم

 دولة قطر -الدولً لدعم منظمات المجتمع المدنً

 

 ازات خاصةإنج
 اإلدارة التربوٌة بوزارة التربٌة  لأول مدرب قطري معتمد فً مجا

 .دولة قطر –والتعلٌم 



   أول مستشار ومدرب وقائم بأعمال مدٌر قطري لمعهد التنمٌة
 .دولة قطر –اإلدارٌة 

   ًتم تكرٌمً لسنتٌن متتالٌتٌن كأفضل إداري لمؤسسة شبابٌة ف
 .دولة قطر –الهٌئة العامة للشباب والرٌاضة  –دولة قطر 

   أول خبٌر فنً قطري بمكتب إعداد وتدرٌب القادة بالهٌئة العامة
 .دولة قطر –للشباب والرٌاضة 

 مؤسس أول مركز دراسات وأبحاث أهلً بدولة قطر. 
  ملتقى ) د من الجمعٌات والمنظمات األهلٌة مؤسس ومطور عد

المهندسٌن القطرٌٌن، جمعٌة بٌوت الشباب القطرٌة، مؤسسة الشٌخ عٌد 
بن محمد الخٌرٌة، المركز العربً للتدرٌب التربوي لدول مجلس التعاون 

 (.الخلٌجً، باإلضافة إلى عدد من المراكز الشبابٌة والتطوعٌة 
   بدولة قطر" ٌجٌة للتدرٌبالخطة اإلسترات" صاحب مبادرة. 
   الخاصة بالمنظمات األهلٌة، تحت ( تطوٌر ) صاحب نظرٌة

 .إجراءات التسجٌل
   مدرب معتمد فً مجال اإلدارة وفروعها فً عدد من الدول (

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، دولة قطر، مملكة البحرٌن، دولة اإلمارات 
،جمهورٌة  ة، دولة الكوٌت، المملكة العربٌة السعودٌالعربٌة المتحدة 

 (.السودان، جمهورٌة مصر العربٌة، مملكة هولندا وغٌرها
   مملكة البحرٌن –مدرب معتمد بوزارة العمل. 
  صحفً محترف بصحٌفة الشرق القطرٌة، الوطن القطرٌة، الوطن

 .أخبار الخلٌج البحرٌنٌة, البحرٌنٌة

  شخص فً عدد من الدول  61000ساهم فً تدرٌب أكثر من
 .لتً عمل فٌهاا

   صاحب مبادرة تأسٌس أول موقع الكترونً فً مجال المسئولٌة
 .االجتماعٌة للشركات فً مملكة البحرٌن

 ًصاحب مبادرة تطوٌر برنامج شامل لمنظمات المجتمع المدن. 
  صاحب مبادرة تأسٌس أول موقع الكترونً خلٌجً فً مجال

 المسئولٌة اإلجتماعٌة
 صص فً مجال إدارة العمل صاحب مبادرة أول دبلوم متخ

 التطوعً
  صاحب مبادرة تطوٌر شهادة ممارس فً مجال المسئولٌة

 اإلجتماعٌة
 صاحب مبادرة دبلوم متخصص فً مجال إدارة مراكز القرآن 



 صاحب مبادرة دبلوم متخصص فً مجال إدارة المساجد 
  والذي تخصص فً توثٌق سٌر (سٌرتً) صاحب مبادرة مشروع ،

 .الخلٌجٌة الشخصٌات فً الدول
  صاحب مبادرة تأسٌس مركز دولً متخصص فً دعم منظمات

 .المجتمع المدنً 

 دورات تدريبية

 :حضور ومشاركة: أوال
 

البناء المؤسسً للمنظمات، مركز التفكٌر اإلبداعً، دولة اإلمارات - 2
 .العربٌة المتحدة

لة القٌادة التربوٌة، مؤسسة جٌل المستقبل لإلستشارات والتدرٌب، دو- 1
 .قطر

، مركز السنابس (المستوى األول) دبلوم البرمجة اللغوٌة العصبٌة- 1
 .الثقافً، مملكة البحرٌن

 .كتابة التقارٌر الفنٌة، المؤسسة العامة القطرٌة للبترول، دولة قطر- 1

 .إدارة المشارٌع، المؤسسة العامة القطرٌة للبترول، دولة قطر- 1

 .ة للتدرٌب واالستشارات، دولةقطرفن الكتابة الصحفٌة، بٌت الخبر- 1

، جمعٌة الجودة (التدقٌق الداخلً للمؤسسات ) إدارة الجودة الشاملة - 1
 .البحرٌنٌة، مملكة البحرٌن

8 -Balance Score Card  جمعٌة الجودة البحرٌنٌة، مملكة ،
 .البحرٌن

االتجاهات الحدٌثة فً إدارة الموارد البشرٌة، الهٌئة الوطنٌة للنفط - 9
 .والغاز، مملكة البحرٌن

، جامعة الخلٌج العربً، (مؤسسات التعلٌم ) إدارة الجودة الشاملة - 60
 .مملكة البحرٌن

برنامجا تدرٌبٌا فً مجال الهندسة اإلدارٌة،  10باإلضافة إلى أكثر من ) 
 (.العمل التطوعً، العلوم االجتماعٌة 



 :إعداد وتقديم: ثانيا
 

 .المنظمات التفكٌر اإلبداعً إلدارة- 6

 .التخطٌط االستراتٌجً- 1

 .إدارة المشكالت واتخاذ القرار- 1

 .البناء المؤسسً للمنظمات- 1

 .مهارات إدارة الوقت- 1

 .مهارات وفنون إدارة المشارٌع- 1

 .مفاهٌم وتطبٌقات... المسئولٌة االجتماعٌة للشركات - 1

 .مهارات وفنون فً التطوع- 1

 .الجتماعٌة لإلفراد والمؤسساتمهارات بناء العالقات ا- 9

 .فنون ومهارات... القٌادة - 60

 .إدارة الجودة الشاملة وتطبٌقاتها فً مؤسسات التعلٌم العام- 66

 .إدارة المؤتمرات والفعالٌات- 61

 .إدارة المشروعات- 61

 .فنون ومهارات الكتابة الصحفٌة- 61

 .نظرٌة الذكاءات المتعددة- 61

 .نظم المؤسسات- 61

 مهارات تسوٌق النفس -61

موضوعا آخر استف اد منه آالف المتدريبن في   10باإلضافة إلى أكثر من  ) 
 (المنطقة وخارجها

 أبحاث ودراسات

 :باللغة اإلنجليزية: أوال

6. Importance of Transformational 
Leadership in Investment Banking. 

1. Role of Shariah Supervisory Board. 

1. Evaluating and Measuring Customer 



Service Quality in Islamic Banks. 

1. Modern Architecture in Amwaj Island 

Project – Bahrain: Influenced by Andalusian 
Art  &Islamic Architecture.    

1. Clinical Audit. 

1. Ethical Dilemma in Work Laws of Different 
Countries. 

1. Strategic Audit of Mobile 
Telecommunication Company. 

1. Customer Evaluation of Information 
Systems in Bahrain Islamic Bank. 

9. Operations Management in (Case Study: 
Gulf Plastic Industry) 

60. Product Information Management (Case 
Study: Procter and Gamble.) 

66. Effectiveness of Using Computer 

Technology for Students with Special 
Education Needs. 

61. Special Needs Integration (Case Study :

Children's with Downs Syndrome.) 

61. Implementation of E-Hospital System 

through Electronic Medical Records. 

 :العربية  باللغة: ثانيا

 .دراسة تقٌٌمٌة لواقع عملٌة دمج المعاقٌن فً التعلٌم العام  .6

دراسة بعنوان تطبٌقات الحاسوب فً مجال تعلٌم  .1
المعاقٌن لمركز الحد لفئات ذوي االحتٌاجات الخاصة 

 .نموذجا

دراسة )مستلزمات تطوٌر مراكز تحفٌظ القرآن الكرٌم  .1
 (.لصالح وزارة العدل والشؤون االسالمٌة



دراسة لصالح وزارة العدل )مهرجان الحج األول  .1
 (.والشؤون االسالمٌة

 .دراسة عن مراكز القرآن والتنمٌة البشرٌة. 1

دراسات متخصصة فً مجال المسئولٌة (  60)عدد . 60
 .اإلجتماعٌة

 

 المؤلف ات
 .الدلٌل التربوي لذوي االحتٌاجات الخاصة فً مملكة البحرٌن - 2

 . عٌنٌة لألسرة المسلمةالسلسلة األرب- 1

بلغة ) الدلٌل التربوي لذوي االحتٌاجات الخاصة فً مملكة البحرٌن - 1
 (.براٌل للمكفوفٌن

 (.انجلٌزي ) عشر دروس من شهر رمضان المبارك - 1

 (.انجلٌزي ) أشهر األسئلة المثارة حول شهر رمضان المبارك - 1

عٌشة ذوي اإلعاقة الكتاب االسترشادي المصور نحو تٌسٌر تأقلم م- 1
 (. تحت الطبع)فً البٌئة المحٌطة 

 (.تحت الطبع) موسوعة دلٌل العمل التطوعً فً مملكة البحرٌن - 1

 .الكتاب التوثٌقً لسٌرة الشٌخ الدكتور عبداللطٌف المحمود- 1

 .الكتاب التوثٌقً مصلحون من بالدي- 9

حمٌد عبدالكرٌم عبدال"الحٌاة فً عالم الطٌران لألستاذ ... المشوار - 60
 ".العلوي

دراسة لشركة نفط البحرٌن )عاما من المسئولٌة االجتماعٌة  11- 66
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 .بجمعٌة مهندسً الكهرباء وااللكترونٌات األمرٌكٌة عضو •
 .عضو بجمعٌة التدرٌب والتطوٌر األمرٌكٌة •
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 الرابطة الكوٌتٌة للتنمٌة البشرٌة. 
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