بسم اهلل الرمحن الرحيم
سرية ذاتية
 االسم :مهندس /عادل بن صاحل اجلهيمان.
 املؤهل :بكالوريوس هندسة كهربائية ــ جامعة امللك سعود 3041هـ.
 العمل احلالي:
 -موجه يف مهارات اإللقاء.
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 مدرب حمرتف متخصص (برامج تطوير الذات). شهادات التدريب:
 مستشار مستقل يف مقياس بريكمان . independent Birkman consultant مدرب معتمد يف الذكاء املشاعري من.6seconds مدرب معتمد يف التواصل بإقناع من .Persona مدرب معتمد من معهد القيادة واإلدارة بربيطانيا .ILM مدرب معتمد من البنك الدولي. حصل على اعتماد من ديل كارنيجي كمدرب حمرتف معتمد يف برامج القيادةوالعالقات اإلنسانية والتواصل واإللقاء املؤثر واملبيعات وخدمات العمالء والدورات
القصرية ،وتدريب املدربن.
 مدرب معتمد من مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين. دبلوم يف التوجيه من األكادميية العاملية للتدريب والتوجيه .IATC برنامج االحرتافية يف إدارة ورش العمل. ورشة عمل التعلم بالتجربة من شركة .RSVP مدرب معتمد يف تقديم أنشطة التعلم بالتجربة من شركة .MTa اجلوائز:
 حصل على املركز األول يف امللتقى اخلليجي بعمان بورقته عن الربنامج التدرييب "معًانرتقي" والذي استفاد منه أكثر من  3574متدرب.
 حصل على بطولة اململكة قطاع  57يف مسابقة اخلطب العاملية للعام 3011هـ. حصل على املركز الثاني يف التصفيات قبل النهائية لبطولة العامل يف مسابقة اخلطبالعاملية واليت عقدت يف كندا عام 3011هـ.
 -حصل على بطولة القطاع  57يف اململكة يف مسابقة اخلطب العاملية للعام 3017هـ.
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 خربة التدريب:
 بدأ املهندس عادل التدريب بتقديم دورات قصرية يف مهارات اإللقاء .ويف عام 3045هـ متاعتماده ضمن املدربن املعتمدين من معهد (ديل كارنيجي) يف أمريكا ،وحصل على
اعتماد مدرب حمرتف من معهد القيادة واإلدارة بربيطانيا.
 منذ أن شارك عادل ضمن فريق املدربن املعتمدين احتل مكانة ضمن قائمة أفضل 344مدرب على مستوى العامل من جمموعة تضم أكثر من ثالثة آالف مدرب ومدربة يف أكثر
من مثانن دولة.
 دخل املهندس عادل قائمة أفضل عشرة مدربن يف أوروبا والشرق األوسط ،مما أهلهليصبح مدربًا معتمدًا لتدريب املدربن يف اململكة.
 عمل املهندس عادل على تدريب جمموعة من املدربن العتمادهم ضمن املدربن املعتمدينلتدريب برامج تطوير الذات باململكة وخارج اململكة ،والذين احتل بعضهم مكانة ضمن
قائمة أفضل مئة مدرب يف العامل وأفضل عشرة مدربن يف الشرق األوسط .كما توىل
قيادة فرق التدريب بفاعلية.
 أدار املهندس عادل العديد من فعاليات بناء فرق العمل للقادة لرفع الكفاءة والفاعليةللفريق.
 عادل أحد املستشار ين املستقلن املعتمدين من شركة "بريكما" لتحليل الشخصية. -يعمل حاليًا على تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية لتطوير األفراد واملنظمات.
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 اخلربة العملية:
باإلضافة خلرباته التدريبية ،عمل املهندس عادل يف قطاع الكهرباء وتوىل العديـد مـن املهـام،
حيــش شــارك ضــمن فريــق إعــداد نظــام الكهربــاء باململكــة العربيــة الســعودية ،وشــارك يف
اللجنة االستشارية لتغيري اجلهد يف اململكـة وفريـق تطـوير اللجنـة الوطنيـة السـعودية الكهـرو
تقنيـــة .كمـــا أنـــه أحـــد أعضـــاء اللجنـــة الكهربائيـــة الـــيت شـــارك يف إعـــداد كـــود البنـــاء
السعودي.
 اخلربة مع العمالء:
عمل مع العمالء على حتديد احتياجاتهم إلعداد الربامج اخلاصة بهم ،وخالل السنوات
املاضية عمل مع شركات االتصاالت والبنوك والشركات الصناعية واجلهات احلكومية
والتعليمية ،ومن هذه اجلهات:
 شركة أرامكو. شركة سابك. شركة علم. شركة برقرايزر. هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج. الشركة السعودية للكهرباء. جمموعة التميمي. وزارة الداخلية. وزارة اخلارجية شرطة منطقة الرياض.4

 مصرف الراجحي. مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين. جامعة طيبة. مصرف اإلمناء. هيئة تنمية الصادرات. السنة التحضريية جبامعة امللك سعود. اهليئة العامة لالستثمار. هيئة اهلالل األمحر السعودي. شركة أي تي ووركس. شركة سامرف. جامعة اإلمام فيصل بالدمام. مركز األمري حممد بن جلوي باألحساء. اللغات :يقدم املهندس عادل التدريب باللغتن العربية واإلجنليزية.

adelsj@gmail.com
44766747056010
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