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 : الشخصيه المعلومات :اوال

     .1962 :مواليد   سعودي، . الدهام عبدالرحمن  محمد :االسم  .1
009482-+966500 Mobil:   mmm.com-drinfo@ / mmm.com-@drdr Email: 

  عام منذ اداريه  مهارات تدريب خبير .بشريه موارد توظيف  خبير  .بشرية وموارد ،ادارية قيادات تنمية ومدرب مستشار  .2

 نالديو 2030 القيادات وتنمية الرؤية تحقيق مكتب في عضو . للمنظمات اداري تطوير مستشارو .شخصي مدرب .م1984

 . 2030 القيادات وتنمية الرؤية لتحقيق الخيرية مسك مؤسسة في عضو  .العهد ولي الملكي السمو صاحب

 :الوظيفية الرساله :ثانيا

 اإلدارية. والقيادة .االداري االداء في واالبداع التميز  على والموظفين، والوسطى، العليا القيادات تدريب .1

  معتمدة .تنموية وبرامج مقاييس لعدة رسمية اعتمادات عبر  الشخصية والسمات والسلوك واالنماط الذات اكتشاف في المساعدة .2

 .LMI®️HBDI®️,MBTI®️,DISC ®️,®️BIRKMAN,  عالميا

 : العمليه  الخبرات  :ثالثا

 .االدارية المهارات لتدريب واكاديميات .K.P.M.G شركة منA  بتقييم للتوظيف، شركات لعدة تنفيذي مدير  .1

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

 . البشرية والموارد االدارية القيادات وتطوير  لتنمية الدولي، االمريكيLMI  مركز  من معتمد ومرشد ميسر  .3

 .البريطانية العدل لوزارة الخاضعة البريطانية الجودة هيئة من معتمد مدرب .4

 .الدبلوماسية البعثات في المملكة خارج عاما عشر  اثني من أكثر  منها العام، القطاع في خدمه عاما25  من أكثر   .5

  لعدة االدارات مجالس بعض مناقشات على االشراف .السعودية العربية المملكة وخارج داخل ،ولجان ووفود ادارات قيادة  .6

 . بشرية موارد تطوير  او تدريب، توظيف، منتديات بمعارض، الفاعلة المشاركة جهات،

 .والتدريبية واإلعالمية اإلدارية المجاالت في متخصصة علميه دراسات اعداد  .7

  ،اداري مجاالت ،متوسطة و ،عليا قيادية مستويات عدةل ، 144000 بمتدر  فال واربعين اربعة و مائة من أكثر  تدريب  .8

  بيان في موضحة مجتمعية، خدمة وا تعاقدية، تدريبية دورات بين ما .المملكة وخارج داخل جنسيات عدة من ومتخصصة،

  تسعة من اكثر  - مجتمعية كخدمة - تدريب الى إضافة ،نجاح وشريك عميل 104 من ألكثر ، المرفق النجاح شركاء

   .سعودية  جامعاتال من عدد  في او ،ترقية او وظيفة، على للحصول متقدم الف 39000  وثالثين

 المتدربين، لدى بلغ التدريبي االثر  عمق ان الراجعة، والتغذية والبعدية، القبلية االختبارات واقع من القياس، اختبارات اظهرت     .9

 . بأمانه يؤدى رسالة التدريب كون .القناعات او المفاهيم لتغيير  ،%.688 الجنسين، من

  البشرية، الموارد تنمية :ماجستير .2015 الشرف، مرتبة االدارية، القيادات تنمية :دكتوراه :التأهيلية والدورات العلمي التأهيل :رابعا

 .  1984.الشرف مرتبة مع سياسية علوم :بكالوريوس  . 2011.الشرف مرتبة مع بتميز 

  من ألكثر  الدورات ومئات . الدبلوماسي واالداء القيادة، البشرية، الموارد المتقدم، التدريب : في متخصصة عالية دبلومات أربع •

  البشرية، الموارد  ،اإلدارة  :مجاالت عدة في تدريبية( دورة 1360   وستين ثالثمائة و الف من اكثر  ) تدريبي يوم 2850

 االداء مقاييس اعتمادات الدبلوماسي، واالداء السلوك والوظيفية، الشخصية المهارات واالستراتيجي، التشغيلي التخطيط ،القيادة 

 . الممارسة مع لغات لخمس جامعيه اكاديمية دراسة جانب  الى . Sigma 6 االحترافي، التدريب الشخصية، والسمات واالنماط

 : االعالمية واللقاءات التميز  خطابات و االوسمه :خامسا

 السمو صاحب و الشريفين، الحرمين خادم من وذلك ….القيادة  اإلدارة، االداء، في التميز  االتقان، :مجاالت  في اوسمه تسعة •

  سعوديين، سفيرين من وتميز  اشاده وخطابات سعوديون، وزراء ملكي سمو واصحاب ووزيرها، دوله رئيس العهد، ولي الملكي

 لعهد(.ا ولي ديوان + الخيرية مسك  ) 2030 الرؤية تحقيق في للمساهمة عضو / .وزارات ووكالء

  في عمل اوراق مشاركة .والخليجية السعودية والتلفزيونية اإلذاعية اإلدارية، المهارات في المتخصصة اللقاءات من العديد تقديم •

 . ,Dubai… Saudi, rotana, (mbc)   .اداريا   المتخصصة اللقاءات او المنتديات بعض
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   .الخاص و العام  للقطاعين المرات لعشرات تقديمها، تم التي الدورات اهم

 . الوظيفية اإلدارية/  الشخصية التنمية مهارات  و ،الداريا  لقياديا :المسارين /ينالمجال  في فقط

 ايضاحات الدورة  اسم عدد

1 CEO Effective Certified 

Certified By British 
Ministry Of Justice.  
British Quality 
Authority. 

2 Manager HR Professional Certified 

3 Trainer Professional Certified 

 وعليا وسطى ادارات .للموظفين المؤسسي الوالء وبناء المتميز، االداري القائد مهارات 4

  . الحديث االستراتيجي التخطيط واتجاهات مفاهيم 5

 وتشغيلية  وسطى ادارات .بفاعلية التشغيلي التخطيط ادارة  و اعداد 6

 البشرية الموارد لمنسوبي . بالجدارات المنهجية والتعيين االستقطاب مهارات و البشرية،  الموارد إدارة 7

  . بفاعلية العمل وادارة ، االدري االشراف 8

  . بفاعلية العمل فرق وادارة تكوين مهارات 9

 وعليا وسطى ادارات .بفاعلية االجتماعات إلدارة االحترافية مهاراتال 10

 يوم  ١٢  -٥ . االبداعي والتدريب المتميز المدرب وخفايا اسرار 11

 ايام   ٦-٥  وعليا وسطى ادارات . العامة الطوارئ وحاالت االزمات، ادارة فن 12

 مستويان (. والمتقدمة -  األساسية)  وااللقاء العرض وخفايا اسرار 13

  . الوقت  واستثمار .واإلنتاجية االداء في الوظيفي التميز مهارات 14

  .اإلنتاجية لمضاعفة واالفراد، للمؤسسات، الوظيفي االداء في والتميز الجودة ادارة 15

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

    . الحكومية المؤسسات في العامة العالقات مهارات أداء في التميز 17

  اجتياز الذاتية، السيرة كتابة الوظيفية، األهداف رسم )   . وظيفة على الحصول مهارات 18

 ( الوظيفي المسار ورسم ، اشهر 3 التجريبية الفترة اجتياز الشخصية، المقابلة

 مجتمعيه  خدمه

  .العمالء خدمة في التميز مهارات 19

  . المتميزة والسكرتارية التنفيذية المكاتب ادرة 20

  . البشرية  المواهب ادارة 21

  .التسويقية الخطة واعداد /  البيع مهارات في االحترافية و المتقدمة المفاهيم 22
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 ايضاحات الدورة  اسم عدد

  التفكير  وقبعات المختلفة، والذكاءات ،العليا والذهنية الفكرية المهارات 23

  العمل   ورش إدارة  و اعداد 24

  . االتصال  مراكز ادارة 25

  .المهني والتوجيه واالرشاد الشخصي التدريب في التميز 62

  . للموظفين الدافعية وايجاد الذاتي التحفيز مهارات 72

  .المنظمات وثقافة العمل اخالقيات 82

  ( االتكيت ) الدبلوماسية واللباقة البروتوكوالت الدبلوماسية واللباقة المراسم 92

  . الجسد لغة وقراءة الفراسة 30

  .المجتمع وفي العمل، بيئة في .لألشخاص المختلفة الشخصية والسمات السلوكية االنماط 31

  . الفعال والتواصل االنسانية العالقات هندسة 32

  . المتميز والتفاوض الحوار  استراتيجيات 33

  .العامة العالقات ادارة في التميز 34

 مهارات متقدمة العمل. وبيئة المجتمع في الفعال والتواصل االتصال مهارات 35

  . تطبيقها ومجاالت الفعال، التفويض مهارات 36

  . الفعال المؤسسي  التغيير ادارة 37

  . والتقارير المذكرات وصياغة الخطابات اعداد مهارة 38

  . الذهنية الخرائط تصميم 39

  بفاعلية  وقياسه ،األداء إدارة في االحترافية 40

  الفاعل  التفاوض ومهارات فنون 41

  والمحفوظات  الوثائق ادارة 42

 مهارات -اإلداري القيادي أعاله: المذكورة المجالين في االحترافية التدريبية  الدورات من والعديد + 

 اإلدارية. و الوظيفية الشخصية التنمية
 

 

Mobil: +966500009482 

Email: info@dr-mmm.com 

         
 المستشار محمد الدهام 
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م: مه ه ك، ا شري ن 95  م جاح اكثر  ء الن شركا

ن في شري ن ال حرمي م ال د خا خاصة ل ن ال شئو ال

 شركاء النجاح ألكثر من 104 شريك نجاح، منهم:
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 . المذكورةبعض طلبة النخبة، في الجامعات اإلداريين، و، و التدريسأعضاء هيئة *
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م  عة االما جام ة  مهن سبوع ال ل ا كام

ة 2013  سالمي عود اال س ن  د ب م مح

عود 2013 س ك  مل عة ال جام  /

حديات  ل و ت م ع ق ال سو ن ل جي خري د ال اعدا

ي  عال م ال علي ة الت ي/ زار ة عال قنا ظيف/  التو

ة.  عودي س ة ال عربي كة ال مل م ال

ى  ى عبر اليوتيوب، عل ن االطالع عل ك م ي

 MBC, Rotana .خرى قنوات ا ءات ل قا ل

م،   ها د د ال م مح شار  ست م ى / ال سم م تحت 

م.  ها د د ال م مح د. شار  ست م او ال

م. ها د د ال م مح شار  ست م ل: ال ق قو

دريب  ظيف و الت حديات التو ت

عودي س ق ال سو بال

و رؤية الكويت مر التدريب  مؤت

2035



 2022 Sep  

 11 

 



 2022 Sep  

 12 

 تقديم عدد من الدورات المجانية / خدمة مجتمعية 

 

    Date:   

در  نا يفيسر مصا ب بداع اإلمركز  م أن نللتدري ل تقد جبزي

 الشكر 

همة)المشاركة في مبادرة نظير جهوده المتميزة وحسن تعاونه في وذلك  (  كلنا 

ها في شهر رمضان المبارك لعام  م2020هـ، 1441والتي تم تنفيذ  

والنجاحله دوام التوفيق متمنين   

م ها د محن ال ر

ل

ا د عبد م م ر ح للدكتو  

دير كر وتق  ش

م                                                                      اخلتم   املدير العا


