سيـــشة راتيـــــت ( مختصشة )
د .إبشاهيـم بـن حـمذ القعيّـذ

مستشاس وخبيش التنميت الزاتيت والتطويش اإلداسي

الشخصية
.
أو:الً املعــلومات

محشم 1439هـ

االسِ  .د إبساًِٖ بٔ محد بٔ إبساًِٖ ايكعًد
:

االدتُاعًُ َتزوز ويٌ ثالثُ أوالد وثالخ بٓات.
:
 احلايُ
ايسياض
.
 تازيذ وَهإ املًالد ٖ1373:ـ _
عٓاوئ االتصاٍاجلىاٍ 0505427395
:
 زقِ
املٓزٍ 4704300
 زقِ :
ايعٌُ 4159152
 زقِ :
اإليهرتوٌْ alquayid@gmail.com
:
 ايربيد
ايربيدٍ . 11593
:
ص :ب  _ 53955ايسَز
ايربيد ايسياض .
 صٓدوم :
العلنية
ثاىياً املؤهالت .
:
 – 1دزدُ ايدنتىزاه يف ايرتبًُ وايتعًًِ ( َٓاٖر وطسم تدزيص ايًػُ اإلجنًًزيُ ) َٔ داَعُ إْدياْا األَسيهًُ يف
عاّ ٖ1403ـ ( أغشطص ) ّ. 1983
َ – 2ادشتري يف تعًًِ ايًػُ اإلجنًًزيُ َٔ داَعُ أْدياْا األَسيهًُ يف عاّ ٖ1399ـ (أغشطص )ّ.1979
 – 3بهايىزيىض اآلداب – يػُ إجنًًزيُ وايتازيذ ظاَعُ املًو سعىد يف عاّ ٖ 1395ـ (أغشطص )ّ.1975
 4دوزات تدزيبًُ َتدصصُ يف دلاٍ تدزيب املدزبني ،ايىسآٌ احلديجُ يف ايتدزيب وتكديِ االستظازات اإلدازيُوايرتبىيُ (َشتُس) ) 2008 .2005 .2003.2002.2001.1999.1998 ( .يف ايىاليات املتشدَ األَسيهًُ
بايو
عٔ طسيل اجلُعًُ األَسيهًُ يًتدزيب وايتطىيس ( َ ) ASTDع املدزب األَسيهٌ ايظٗري بىب .
ثالجاً أبزس املهــاو و الوظائف واملضئوليات الوطيية:
:
ٖ 1416 -1414ـ)
ونًٌ نًًُ ايًػات وايرتمجُ ظاَعُ املًو سعىد (
وايرتمجُ (ٖ 1417 -1404ـ ).
(
سعىدنًًُ ايًػات
أستاذ َشاعد ثِ َظازى ظاَعُ املًو )
ٖـ ٖ 1432ـ ) .
- 1426
عطى اجملًص ايبًدٍ املٓتدب عٔ ايدآسَ ايشادسُ مبديُٓ ايسياض (
ٖ1425ـ)
عطى َؤسص اجلُعًُ ايىطًُٓ حلكىم اإلْشإ (َٓر
ٖ 1429 -1425ـ )
عطى اجملًص ايتٓفًرٍ يًذُعًُ ايىطًُٓ حلكىم اإلْشإ (
ٖ1410ـ)
عطى َؤسص مبذًص إدازَ اجلُعًُ اخلرييُ مبشافظُ سسميالْ  ،وْآب زًٓص اجلُعًُ ( َٓر
 1427ه ٖ1430 -ـ ـ) .
عطى َؤسص يًذُعًُ ايىطًُٓ يًىقايُ َٔ املددزات ( َٓر
ٖـ ٖ 1431ـ )
- 1427
عطى َؤسص يًذُٓ االدتُاعًُ عٌ ايٓدًٌ ايظسقٌ ( َسنز احلٌ ) (
ٖ1429ـ)
عطى اجلُعًُ ايشعىديُ يإلدازَ (َٓر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
 .10عضو

1431هـ ) ( مؤسسة تربوية حتت التأسيس )
مؤسس يف مؤسسة رواد الرتبية ( منذ
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رابعاً العــنل احلـــالي :
:
 :أ املهاو اإلدارية :
 .1زًٓص دلًص اإلدازَ وايسًٓص ايتٓفًرٍ يظسنُ داز املعسفُ يًتًُُٓ ايبظسيُ)طسنُ ذات َشؤيًُ ذلدودَ َتدصصُ يف
زياٍ)
ايتعًًِ وايتدزيب بسأمساٍ تشعُ َاليني .
 .2زًٓص دلًص إدازَ طسنُ بًت ايصالح ( َتدصصُ يف أدازَ وتظػًٌ املدازض ايعاملًُ ) ( طسنُ ذات َشؤيًُ ذلدودَ
بسأمساٍ عظسئ ًًَىٕ زياٍ ).
 .3عطى دلًص املديسئ يًظسنُ األنادميًُ يًددَات ايتعًًًُُ ( طسنُ َكفًُ بسأمساٍ َآُ ًًَىٕ زياٍ ).
ب – رئيط فزيق الدراصات االصتشارية اليت تيفذها دار املعزفة.
 أطسف عًِ عدد َٔ دزاسات ايدنتىزاه واملادشتري ،وايدزاسات االستظازيُ وبٓاْ املٓاٖر وايرباَر ايتعًًًُُ
وايتطىيسيُ وتصًُِ احلكآب ايتدزيبًُ( جلًُع ايكطاعات احلهىٌَ واخلاص واألًٌٖ).
 أطسف عًِ أنجس َٔ أزبعني دزاسُ استظازيُ إدازيُ وتعًًًُُ وأنادميًُ وادتُاعًُ (يصاحل ايكطاع اخلاص )
ٖـ )
خالٍ اٍسٓىات املاضًُ (. 1435 -1418
 أطسف عًِ إصداز أنجس َٔ َآُ ومخشني نتاب ودزاسُ خالٍ اٍسٓىات املاضًُ (ٖ 1435 -1418ـ).
 أيف وْظس سىايٌ َآُ عح ودزاسُ عًًُُ ووزقُ عٌُ ذلهُُ ثِ تكدميٗا يف املؤمتسات وايٓدوات احملًًُ وايعاملًُ
واجملالت ايعًًُُ.
اخلاص
ج – مضتشار للعديد مً اجلهات احلكومية ومؤصضات القطاع .
االستظازات االستظازات اإلدازيُ وايتدزيب ،تصًُِ احلكآب ايتدزيبًُ  ،تىطني ايىظآف وايشعىدَ،
:
وتظٌُ دلاالت
دزاسات اجلدوّ االقتصاديُ وايتعًًًُُ  ،تصًُِ املٓاٖر وايرباَر ،ايكطايا ايتعًًًُُ وايرتبىيُ ،ايكطايا االدتُاعًُ
وايٓدوات
.
واإلسالًَُ وبساَر تٓظًِ املؤمتسات
الذاتي
د خبري تدريب ومضتشار إداري يف التينية والتطويز :صُِ وطىز دلُىعُ َٔ احلكآب ايتدزيبًُ واملىاد ايتعًًًُُ يدوزات أدازيُ ودوزات ايفاعًًُ ايظدصًُ وحيتفظ
عكىم املًهًُ واإلبداع هلره ايدوزات ؤَ أُٖٗا :ـ

1-

العادات العشز للشخصية الياجحة.

2-

االصرتاتيجيات احلديجة يف تدريب املدربني 8-

احلديجة
.
 3-صياعة القائد يف املؤصضات

7-

كتابة التقاريز اإلدارية وحماضز االجتناعات .
الياجحة
.
اإلدارة الذاتية

الفعال
 9 -مهارات االتصال .

 4-مهارات التقديه والعزض .

احلديجة
.
 10أصط القيادة
-

اخلريي
 5-اإلدارة الفعالة للعنل .

االصرتاتيجي
.
 11التخطيط
-

-6دوائز التنيش يف احلياة

-12قنة التنيش الشخصي واملهين
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ويكىّ بتٓفًر ٖره ايدوزات بصفُ َشتُسَ سٓىياً يف ايعديد َٔ اجلٗات واملؤسشات يف ايكطاع احلهىٌَواخلاص واألًٌٖ.
ْفر أنجس َٔ َٔتني وثالثني دوزَ تدزيبًُ ووزطُ عٌُ وذلاضسَ داخٌ املًُهُ وخازدٗا( خالٍ ايفرتَواملىظفني
.
(ٖ 1435 -1418ـ) سطسٖا اآلالف َٔ ايكًادات اإلدازيُ وايطالب
عطى يف دلُىعُ َٔ اجلُعًات ايعًًُُ يف دلاٍ االستظازات وايتدزيب (اجلُعًُ ايشعىديُ يإلدازَ ،اجلُعًُايعسبًُ يتًُُٓ املىازد ايبظسيُ  ،ASHRMاجلُعًُ ايشعىديُ يًعًىّ ايرتبىيُ وايٓفشًُ ،اجلُعًُ األَسيهًُ
يًتدزيب وايتطىيس  ، ASTDواالحتاد ايعاملٌ هلًٔات ايتدزيب وايتطىيس  ، IFTDOاجلُعًُ ايعسبًُ يإلدازَ).

:هـ كــاتب ومؤلف:ألف اكجز مً عشزيً كتاباً ومً أهنها
َبًعاً)
 .1ديًًو ايظدصٌ يًشعادَ وايٓذاح ( َٔ أنجس ايهتب .
َبًعاً)
 .2ايعادات ايعظس يًظدصًُ ايٓادح َ ( َٔ أنجس ايهتب .
 .3أٖدافو ايظدصًُ بني األسالّ واحلكآل.
واملٗين
 .4قُُ ايتًُز ايظدصٌ .
 .5خر احلهُُ َٔ أفىاه اجملسبني.
 .6دزوض مثًُٓ يتشكًل ايٓذاح وايسيادَ يف حتكًل ايتًُز وايٓذاح يف احلًاَ.
 .7اإلدازَ ايفعايُ يًعٌُ اخلريٍ.
 .8ايبًُٔ اإلدازيُ احملفزَ يًعاًَني يف اجلُعًات اخلرييُ.
 .9تًُُٓ املىازد املايًُ يًذُعًات واملؤسشات اخلرييُ.
 .10ايٓظاّ اإلدازٍ يًذُعًات واملؤسشات اخلرييُ.
 .11ديًٌ ايشًاسات واإلدساْات احملاسبًُ يًذُعًات اخلرييُ.
 .12إعداد ايتكازيس اإلدازيُ وايفًُٓ.
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