
   نبذه شخصیة موجزه 

اوال: المعلومات الشخصیھ: 

.1 Mobil: +966500-009482 الجنسية: سعودي االسم: محمد عبدالرحمن الدھام.

مستشار، ومدرب تنمیة قیادات اداریة، وموارد بشریة.  خبیر توظیف موارد بشریھ. خبیر تدریب مھارات اداریھ منذ 2.
عام 1984م. مدرب شخصي. ومیسر اداري. ومستشار تطویر اداري للمنظمات. 

ثانیا: الرسالھ الوظیفیة: 

تدریب القیادات العلیا والوسطى، والموظفین، على التمیز واالبداع في االداء االداري. 1.

المساعدة في اكتشاف الذات واالنماط والسلوك والسمات الشخصیة عبر اعتمادات رسمیة لعدة مقاییس وبرامج تنمویة، 2.

 .BIRKMAN® ,® ,DISCExtra® ,MBTI® HBDI® ,®  LMI

ثالثا: الخبرات العملیھ: 

مدیر تنفیذي لعدة شركات للتوظیف، بتقییم A من شركة G.M.P.K. واكادیمیات لتدریب المھارات االداریة. 1.

تعاون استشارة لشركة B.C.G بوستن كونسلتنق قروب، تعاونا مع H.R.D.F. صندوق الموارد البشریة. 2.

میسر ومرشد معتمد من مركز LMI االمریكي الدولي، لتنمیة وتطویر القیادات االداریة والموارد البشریة. 3.

مدرب معتمد من ھیئة الجودة البریطانیة الخاضعة لوزارة العدل البریطانیة. 4.

 أكثر من 25 عاما خدمھ في القطاع العام، منھا أكثر من اثني عشر عاما خارج المملكة في البعثات الدبلوماسیة. 5.

 قیادة ادارات ووفود ولجان، داخل وخارج المملكة العربیة السعودیة. واالشراف على مناقشات بعض مجالس االدارات 6.

لعدة جھات، المشاركة الفاعلة بمعارض، منتدیات توظیف، تدریب، او تطویر موارد بشریة. 

 اعداد دراسات علمیھ متخصصة في المجاالت اإلداریة واإلعالمیة والتدریبیة. 7.

 تدریب أكثر من ثمانیة وثمانین ألف متدرب 88.000، في عدة مستویات ومجاالت اداریھ ومتخصصة، من عدة 8.
جنسیات داخل و خارج المملكة. موضحة في بیان شركاء النجاح المرفق ألكثر من 90 عمیل وشریك 

نجاح(موضحین اناه).  

    اظھرت اختبارات القیاس، من واقع االختبارات القبلیة والبعدیة، والتغذیة الراجعة، ان عمق االثر التدریبي بلغ لدى 9.
المتدربین، من الجنسین، %88.7، لتغییر المفاھیم او القناعات. كون التدریب رسالة یؤدى بأمانھ. 

رابعا: التأھیل العلمي والدورات التأھیلیة: دكتوراه: تنمیة القیادات االداریة، مرتبة الشرف، 2015. ماجستیر: تنمیة الموارد 
البشریة، بتمیز مع مرتبة الشرف. 2011.  بكالوریوس: علوم سیاسیة مع مرتبة الشرف. 1984. 

أربع دبلومات عالیة متخصصة في: التدریب المتقدم، الموارد البشریة، القیادة، واالداء الدبلوماسي. ومئات الدورات •

ألكثر من 2850 یوم تدریبي في مجاالت: اإلدارة، الموارد البشریة، القیادة، التخطیط التشغیلي واالستراتیجي، 
المھارات الشخصیة والوظیفیة، السلوك واالداء الدبلوماسي، اعتمادات مقاییس االداء واالنماط والسمات الشخصیة، 

التدریب االحترافي، Sigma 6 … الى جانب دراسة اكادیمیة جامعیھ لخمس لغات مع الممارسة بجانب اللغة العربیة. 

خامسا: االوسمھ و خطابات التمیز واللقاءات االعالمیة: 

تسعة اوسمھ في مجاالت: االتقان، التمیز في االداء، اإلدارة، القیادة…. وذلك من خادم الحرمین الشریفین، ورئیس دولھ •
ووزیرھا، واصحاب سمو ملكي وزراء سعودیون، وخطابات اشاده وتمیز من سفیرین سعودیین، ووكالء وزارات. 

تقدیم العدید من اللقاءات المتخصصة في المھارات اإلداریة، اإلذاعیة والتلفزیونیة السعودیة والخلیجیة. مشاركة اوراق عمل في •
 .(mbc, rotana, Saudi, Dubai… )   .ًبعض المنتدیات او اللقاءات المتخصصة اداریا
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الدورات التي یتم تقدیمھا بتمكن، فقط في المجالین: االداري، والتنمیة الوظیفیة والشخصیة. 

ایضاحاتاسم الدورةعدد

1Certified Effective CEOCertified By 

British Ministry 

Of Justice. 

British Quality 

Authority.

2Certified Professional HR Manager

3Certified Professional Trainer

ادارات وسطى وعلیامھارات القائد االداري المتمیز، وبناء الوالء المؤسسي للموظفین.4

مفاھیم واتجاھات التخطیط االستراتیجي الحدیث.5

ادارات وسطى وتشغیلیةالتخطیط التشغیلي.6

لمنسوبي الموارد البشریةمھارات االستقطاب والتعیین المنھجیة بالجدارات.7

االشراف االدري الفعال، وادارة فرق العمل بفاعلیة.8

مھارات تكوین وادارة فرق العمل بفاعلیة.9

ادارات وسطى وعلیامھارات ادارة االجتماعات بفاعلیة.10

٥- ١٢ یوماسرار وخفایا المدرب المتمیز والتدریب االبداعي.11

ادارات وسطى وعلیا  فن ادارة االزمات، وحاالت الطوارئ العامھ.12
٥-٦ ایام

مستویاناسرار وخفایا العرض وااللقاء (األساسیة - والمتقدمة).13

مھارات التمیز الوظیفي في االداء واإلنتاجیة. واستثمار الوقت.14

ادارة الجودة والتمیز في االداء الوظیفي للمؤسسات، واالفراد، لمضاعفة 15
اإلنتاجیة.

16.KPIs / .بطاقات االداء المتوازن للمنظمات. و. للموارد البشریة

التمیز في أداء مھارات العالقات العامة في المؤسسات الحكومیة. 17

خدمھ مجتمعیھمھارات الحصول على وظیفة.18

مھارات التمیز في خدمة العمالء.19

ادرة المكاتب التنفیذیة والسكرتاریة المتمیزة.20

ادارة المواھب البشریة.21

المفاھیم المتقدمة في مھارات البیع / واعداد الخطة التسویقیة.22
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Mobil: +966500009482 

LinkedIn: mhmd dham 

Tweeter/ Facebook:  المستشار محمد الدھام 

المھارات الفكریة والذھنیة العلیا.23

ادارة مراكز االتصال.24

التمیز في التدریب الشخصي واالرشاد والتوجیھ المھني.25

مھارات التحفیز الذاتي وایجاد الدافعیة للموظفین.26

اخالقیات العمل وثقافة المنظمات.27

المراسم واللباقة الدبلوماسیة البروتوكوالت واللباقة الدبلوماسیة (االتكیت)28

الفراسة وقراءة لغة     .29

االنماط السلوكیة والسمات الشخصیة المختلفة لألشخاص. في بیئة العمل، وفي 30
المجتمع.

ھندسة العالقات االنسانیة والتواصل الفعال.31

استراتیجیات الحوار والتفاوض المتمیز.32

التمیز في ادارة العالقات العامة.33

مھارات التفویض الفعال، ومجاالت تطبیقھا.34

ادارة التغییر المؤسسي الفعال.35

مھارة اعداد الخطابات وصیاغة المذكرات والتقاریر.36

اعداد و ادارة ورش العمل37

انواع الذكاءات املختلفة ، وقبعات التفكير38

تصميم الخرائط الذهنية39

ایضاحاتاسم الدورةعدد
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شركاء النجاح اكثر من 95 شريك، اهمهم:

الشئون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين
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 atd عضو ومشارك مؤتمر
, MENA االتحاد االمريكي 

للمواهب, و تطوير مواهب 
الموارد البشرية. 

الرياض، االنتركونتننتال، 2015م.

 صناعة المدرب المحترف

2013 الكويت

  دعم اعمال الخدمة 

 المجتمعية2016

معرض وظفني برعاية وزير العمل 2016 مراسم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة
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كامل اسبوع المهنة جامعة االمام محمد بن 
سعود االسالمية 2013 / جامعة الملك سعود 2013

اعداد الخريجين لسوق العمل و تحديات 
التوظيف/ قناة عالي/ زارة التعليم 
العالي المملكة العربية السعودية. 

يمكن االطالع على عبر اليوتيوب، على 
 MBC, Rotana .لقاءات لقنوات اخرى
تحت مسمى / المستشار محمد الدهام،  

او المستشار د.محمد الدهام. 
قوقل: المستشار محمد الدهام.

تحديات التوظيف و التدريب بالسوق السعودي

مؤتمر التدريب و رؤية الكويت

2035


