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 السيرة الذاجيت

 الاطم: مسوة وليد مدمد املعلىماث الشخصيت

 مكان ؤلاكامت: عمان ـ ألازدن
 

 م3102إدازة أعمال ـ كليت العلوم اإلااليت واإلاصسفيت/ جامعت العلوم اإلااليت واإلاصسفيت، عمان ـ ألازدن، ماجظتير   املعلىماث ألاكاديميت

  ،م0991بكالوزيوض علوم طياطيت ـ كليت الاكتصاد والعلوم ؤلادازيت/ الجامعت ألازدهيت، عمان ـ ألازدن 
 

  3102ـ ألازدن،  مدًس موازد بشسيت معتمد ـ جامعت ميزوزي، عمان  الشهاداث املعتمدة

 3102، عمان ـ ألازدن، البشسيت لالطتشازاث ؤلادازيتــ جنميت اللدزاث جدزيب مدزبين ـ معهد خوافص 

  ،3102إدازة اإلاوازد البشسيت ـ مسكص الحسمين لإلطتشازاث، عمان ـ ألازدن 
 

 املجاالث التدريبيت
 

 أوال: املهاراث الحياجيت 

 إدازة اإلاواهب 

 ،ؤلاشسافيت، والفنيت اإلاهازاث ؤلادازيت 

  والعالكاث العامتالاجيكيت فن 

 الركاء العاطفي 

 إدازة الوكت وضؼوط العمل 

 إدازة الؼضب 

 إدازة اإلاكاجب وإعداد التلازيس 

 إدازة التدفيز 

 التعامل مع آلاخسين ولؼت الجظد 

 بناء فسق العمل 

  خدمت العمالءالتميز في 

 خل اإلاشكالث واجخاذ اللساز 

 شفن ؤلاللاء وؤلاًجا 

 ثاهًيا: املىارد البشزيت

 إدازة آلاداء 

 طتراجيجيت اإلاوازد البشسيتا 

 العالكاث في بيئت العمل 

 جخطيط اإلاظاز الوظيفي 

 جدزيب وجطويس العاملين 

 ؤلادازة الاطتراجيجيت 

  جدليل الوظائف 

 جددًد الاختياجاث التدزيبيت 
 

ا: 
ً
 املهاراث القياديتثالث

 الليادة الشخصيت 
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 الليادة الشبابيت 

 التمكين الليادي 

 الليادة الوظيفيت 

 الليادة ؤلادازيت 
 

 رابًعا: إعداد الحقائب التدريبيت، جقديم ورش عمل وبزامج جدريبيت، جىجيه العاملين وجطىيز آدائهم في بيئت العمل

 الخبراث العمليت
 

 (76/5700ـــــــــــ  70/5702املزكز الىطني إلعداد القادة خالل الفترة )

  البرامج ــــــــ إدازة التدزيبمدًس 

 مدًس التدزيب ــــــــ مشسوع كياداث مع الصندوق الهاشمي لتنميت البادًت ألازدهيت 

 (5702ــــــــ  5702جامعت العلىم املاليت واملصزفيت للعام الدراس ي )

  ػير متفسغ مداضس 

 (76/5702ـــــــــ  72/5776خالل الفترة ) ألاكاديميت العزبيت للعلىم املاليت واملصزفيت

 كائم بأعمال مدًس مكتب السئاطت 

  زئيع شعبت التأمين الصحي 

  مظؤول موازد بشسيت 

 املؤجمزاث

 وأوراق بحثيت

 

  ألاطفال، ــــــــ لجنت بسامج "جطويس التعليم أطاض ؤلاصالح" وزكت عمل بعنوان: البيئت التعليميت والتجسبت الفنلندًت ـــــــ

 3102بسهامج ألازدن اإلاعسفي/ ملتلى طالل أبو ػصالت اإلاعسفي، عمان ـــــــ ألازدن، 

 في التخطيط  اإلاميزة اإلامازطاث، التجسبت ألازدهيت ــــــ "وزكت عمل بعنوان: الليادة الاطتراجيجيت وآلاداء اإلاؤطس ي

  3102ججازب وجطبيلاث" ــــــ وشازة ألاوكاف والشؤون ؤلاطالميت/ الكويت، الليادة الاطتراجيجيت الاطتراجيجي، 

  وزكت عمل بعنوان: اججاهاث خدًثت في إدازة اإلاوازد البشسيت ـــ ممازطاث إدازة اإلاوازد البشسيت وأثسها على العاملين

اإلاؤطس ي" ـــــــ اإلانظمت العسبيت في العمل والتطويس  اإلاوازد البشسيت شسيك اطتراجيجي"ـــــــ  AMOباطتخدم هموذج 

 3102للتنميت ؤلادازيت بالتعاون مع الهيئت الاجدادًت ؤلامازاجيت، دبي ـــــــــ ؤلامازاث العسبيت اإلاتددة، 

 ثلافت الشخصيت( بناء  –عضو لجنت جأليف طيجما النجاح )أهظمت التعليم الحدًثت  املؤلفاث 

 أكادًميت طكاي الزك الدوليت -منهاج دولي في بناء اللدزاث واإلاهازاث الحياجيت لليافعين  – بسهامج طكاي الزك طيجما

 


