
 عبداملهدي احمد بطاينة

 موارد بشرية وثطوير مؤسس يمدرب ومستشار 

 

 

الختصاصات في 

مجال 

 الاستشارات

 جطىيز الخطط الاضتراجيجيت والخطط الدػغيليت 

 والخلييمبعت خابىاء اللدراث وامل 

  الاعداد لىظام ادارة الجىدةISO 9001:2015 

 وادارة  اعداد وجطبيم اهظمت وضياضاث ومىهجياث واجزاءاث املىارد البػزيت

 الخدريب الخاليت:

 جىظيم العمل 

 الحىافش 

 جخطيط املىارد البػزيت 

 املطار  والاحالل الىظيفي 

 الاضخلطاب والاخخيار والخعيين 

  الخدريبيتجحدًد الاحخياجاث 

 جلييم الخدريب 

 مصفىفت الصالحياث 

 اعداد الهياكل الخىظيميت وبطاكاث الىصف الىظيفي 

 الزئيطيت والدػغيليت.ف بىاء مؤغزاث الاداء والاهدا 

 العاملينم وجدريب وجطىيز يجلي 

 اعداد وثائم وجلاريز جىائش الخميز 

  اعداد بطاكاث الاداء املخىاسن 

  وجصميم البرامج الخدريبيتجحدًد الاحخياجاث الخدريبيت 

 الخخطيط الاضتراجيجي باضخخدام بطاكاث الاداء املخىاسن  الاختصاصات 

 



في مجال 

 التدريب

 مهاراث اداريت ووظائف الادارة 

 بىاء الاهداف واعداد الخطط الخىفيذًت 

 جلييم الاداء املؤضس ي والفزدي 

 ادارة املىارد البػزيت 

 ادارة املىارد البػزيت بالكفاًاث 

 دبلىم ادارة املىارد البػزيت املعخمد مً جامعت مؤجه 

 جحدًد الاحخياجاث الخدريبيت 

 اعداد خطط الخدريب ومىاسهاث الخدريب 

 ادارة العمليت الخدريبيت 

 جدريب املدربين 

 جطىيز املىارد البػزيت 

 جخطيط وجصميم البرامج الخدريبيت 

 جخطيط املىارد البػزيت 

  بىاء الهياكل الخىظيميت والخحليل والىصف الىظيفي 

  الخحليل الاحصائي باضخخدامSPSS 

 مهاراث الاجصال 

 ادارة الذاث 

 ادارة الىكذ وضغىط العمل 

 مهاراث بىاء وادارة فزق العمل 

 

 

 

 

 ولغاًت الان  1/2009 مدرب ومطدػار اداري   الخبرات العملية



 مدًز  الخدريب والجىدة/ غزكت كهزباء اربد 

  ادخار مىظفي غزكت الكهزباء مدكم رئيس ي/ صىدوق 

 ولغاًت الان 7/2015

 ولغاًت الان 2/2016

  غزكت بً مطدػار مىارد بػزيت وجطىيز مؤضس ي /

 العميد

3/2015 – 7/2015 

   2/2015 – 6/2014  اربد كهزباء غزكت/ املىارد البػزيترئيظ كطم 

   رئيظ كطم الخخطيط والخطىيز الخىظيمي ورئيظ

 كطم الخدريب/ غزكت كهزباء اربد )الاردن(

6/2011  - 5/2014 

   مطدػار مىارد بػزيت/ غزكت جكىىلىجيا الارغيف

 الاردهيت

5/2009 – 4/2010 

   مطؤول جطىيز اداري ومىارد بػزيت/ وسارة العمل

 )الاردن(

10/2008 – 5 /2011 

   10/2008 – 6/2006 اربد كهزباء غزكت/ مطؤول مىارد بػزيت وجطىيز 

املؤهالت 

العلمية 

والشهادات 

 املهنية

 غهادة الدكخىراه الفخزيت في الليادة/ املبادرة العامليت لللياداث الاوطاهيت 

 بكالىريىص ادارة اعمال/ جامعت مؤجه 

 دبلىم ادارة املىارد البػزيت/كامبردج 

 (الاردن اوبخماًشا،)  امزيكيا/ املػاريع ادارة معهد" معخمد مػاريع مدًز 

 الجىدة ادارة ألهظمت معخمد مدكم    (certified lead auditor, ISO 9001:2015) 

 اغهز 6/ اللياداث جطىيز (USAID) 

 اغهز 4/ املىاهب ادارة (USAID) 

 اغهز 3/ الىظيفي والاحالل املطار (USAID) 

 اغهز 3/ البػزيت املىارد ادارة وحلىل  اهظمت (USAID) 

 اغهز 3/ الىظيفيت الكفاًاث (USAID) 

 مدربين جدريب 

 عينة من الانجازات العملية في مجال الاستشارات والتدريب



 العميل ووصف مختصر  للمشروع البلد

الاماراث العزبيت 

 املخحدة

 وسارة الداخليت/ الادارة العامت لػزطت ابىظبي 

  جحدًد الاحخياجاث الخدريبيت 

 اعداد جلاريز وبطاكاث الاحخياجاث الخدريبيت 

 

الاماراث العزبيت 

 املخحدة

 ابىظبي لػزطت العامت الادارة/ الداخليت وسارة 

 مػزوع ادارة جلييم الاداء 

 .جدريب العاملين على مجمىعت مً الجداراث املخضمىت في عمليت جلييم الاداء 
 

 غزكت جكىىلىجيا الارغيف الاردهيت  الاردن

 اعداد هظام العمل حطب حعليماث كاهىن العمل الاردوي 

 اعداد هظام الحىافش للعاملين 

 اعداد ضلم الزواجب 

  جدريب مىظفي املىارد البػزيت حىل الياث عمل ادارة املىارد البػزيت

 واملزجعياث اللاهىهيت لللزاراث في مجال املىارد البػزيت

 باملىارد  جلدًم اضدػاراث لضمان مدي جطابم كزاراث الػزكت الخاصت

عمىل هاا )كاهىن العمل، كاهىن الضمان البػزيت مع اللىاهين والاهظمت امل

 الاجخماعين هظام العمل الداخلي(
 

 مجمىعت الخجمعاث الصىاعيت  الاردن

  ث جحدًد الاحخياجاث اث الىظيفيت العامت للػزكت لغاًااعداد الجدار

 الخدريبيت

  جحدًد الاحخياجاث الخدريبيت للعاملين بكافت املطخىياث الىظيفيت مً خالل

 جماعيت وملابالث للعاملين جىظيم ورع عمل

 اعداد وجصميم البرامج الخدريبيت لطد فجىة الاحخياجاث الخدريبيت 

 ،ادارة  جىفيذ العدًد مً البرامج الخدريبيت ملىظفي املجمىعت )ادارة الذاث

 الىكذ، فزق العمل، مهاراث الاجصال الفعال(

 

 وسارة جطىيز اللطاع العام  الاردن



  مىهجياث الخدريب التي جم اعخمادها وجطبيلها في الىساراث املطاهمت في اعداد

 واملؤضطاث الحكىميت ضمً الفزيم الىطني املػكل لهذه الغاًت.

 جحدًد الاحخياجاث الخدريبيت واعداد خطط الخدريب 

 جحليل العزوض الخدريبيت والبرامج الخدريبيت 

 جلييم الخدريب 

 وسارة جطىيز اللطاع العام  الاردن

  املزاكش الخدريبيت والذي يادف لخلييم املزاكش الخدريبيت ضمً مػزوع سجل

الخدماث الخدريبيت  مجمىعت مً املعاًير والاضظ وبيان كدرتاا على جلدًم

 للمؤضطاث الحكىميت في الاردن.

 الخلييم اعداد الخلاريز الخاصت بعمليتو  مليم في املػزوع 

 وسارة العمل  الاردن

 مػاركت الىسارة في جائشة امللك عبدهللا الثاوي للخميز  ضابط ارجباط وميطم

 لدورجين

 اعداد جلزيز املػاركت والىثائم الداعمت 

 ومزكش مطاواه لخىميت املجخمع املدوي MEPI اوضطيت الػزق  الػزاكت مبادرة بزهامج  الاردن

 اللزار صىع عمليت هحى واملزأة الػباب جىجهاث" بعىىان ميػىرة دراضت 

 "البلدًت الاهخخاباث في واملػاركت

 مؤضطت الخمىيل الدوليت ومزكش مطاواه لخىميت املجخمع املدوي  الاردن

 في واملزأة الػباب للطاع الطياضيت املػاركت واكع" بعىىان ميػىرة دراضت 

 " املفزق  محافظت

ت  الاردن  جمعيت الخكافل الخيًر

 اعداد الهيكل الخىظيمي والىصف الىظيفي 

 اعداد هظام العمل 

 اعداد ضلم الزواجب 

 اعداد مصفىفت الصالحياث 

 


