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والمهني التعليمي المستوى

( المملكة المتحدة East Angliaدرجة الدكتوراه من جامعة آيست انجيال ) 2016 1 أوالً: المستوى التعليمي

)تطبيق التطوير االستراتيجي في المؤسسات الحكومية واألمنية )بطاقة األداء 

المتوازن((.

( في الواليات المتحدة famuدرجة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ) 2000 2

األمريكية.

درجة بكالوريوس آداب في إدارة األعمال من جامعة عجمان في دولة  1998 3

اإلمارات العربية المتحدة.

 دبلوم العلوم الشرطية والقانون. 1 ثانياً: الشهادات المهنية

دبلوم قادة المستقبل )الحكومة اإلتحادية(. 2

دبلوم مستشار اإلدارة االستراتيجية. 3

دبلوم السياسات الحكومية. 4

  العملية الخبرة

المشاريع الرئيسية ثانياً:

ما كمدير إ، خالل عملي في االستراتيجية ساهمت بشكل فاعل في العمل على أهم المشاريع االستراتيجية 

 PWC . EY)مشروع أو كعضو فريق، وعملت بشكل مكثف مع العديد من بيوت الخبرة العالمية مثال 

. PA . Ethos  Mckinsey .Booz allen). 

:على تطوير العديد من االستراتيجيات التخصصية مثل 

  التأشيرات السياحية 

  وتحديد الحاجة من الموارد البشرية اإلنتاجية قياس

 واإلبتكار اإلبداع 

 معايير خدمة المتعاملين 

 المتسوق السري 

  سرعة االستجابة. 

 .مشروع تقييم التدريب والتعليم 

 .مشروع تأسيس المؤهالت الوطنية 

 الشعيبي سلطان فيصل د.
المتحدة، العربية اإلمارات دولة  

1791 أكتوبر 1 بتاريخ مولود  

 العنوان: أبوظبي، إ.ع.م.
 50 (971)- 4171113: هاتف

comahoo@yfas_sul.ي: البريد االلكترون
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 .تطوير إطار الكفاءات

خامساً: الَبرامج

كما أشرفت بشكل مباشر على:

  العديد من رسائل الماجستير 

  التطبيقية العامةبرنامج ماجستير اإلدارة .

  اإلدارة الحكوميةبرنامج دبلوم. 

 برنامج التأهيل لرعاية المبدعين. 

 .برنامج دبلوم إدارة المشاريع 

 .برنامج التأهيل للمتميزين 

 .برنامج المتميزين لقيادات الصف الثاني

 . برنامج دبلوم السياسات الحكومية 

  األجندة  الوطنية مؤشرات برنامج 

 برنامج اإلستدامة  

 المؤتمرات العلمية والمشاركات 

  كما قمت بتنفيذ العديد من ورش العمل والدورات الداخلية الخارجية كدورة التخطيط في جامعة

وقدمت العديد من أوراق العمل في ومحاضرات في جامعة أبوظبي وجامعة العين زايد )دبي( 

 مؤتمرات محلية واقليمية ودولية أهمها:

االنعقادمكان  المؤتمر م  

 أبوظبي مؤتمر تطوير الخدمات 1
 الكويت مؤتمر التخطيط االستراتيجي 2
 الكويت مؤتمر قياس األداء االستراتيجي 3
الستراتيجيةمؤتمر أفضل الممارسات ا 4  المملكة المتحدة 
 أبوظبي مؤتمر أفضل الممارسات الحكومية 5
 الشارقة مؤتمر إدارة المشاريع االستراتيجية 6

  تحرير لكل من : رئيسوأتولى منصب

  .مجلة الجودة 

  .النشرة االستراتيجية والنشرة االلكترونية

 المشرف العام على منصة زايد الملهم.
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 الدورات التدريبية
 

 : ، منها على سبيل المثال ال الحصرتدريبية خالل السنوات الماضية( دورة 84)لقد تابعت 

 

 .إدارة الموارد البشرية 

 .الوصف الوظيفي 

 .تقييم الوظائف 

 .القيادة 

 .إدارة المشاريع 

 .إدارة التغيير 

 .التفكير النقدي وحل المشاكل 

 .إعداد المدربين 

  .التفكير والتخطيط االستراتيجيين 

 " :نموذج قياس األداءBSC." 

  .بناء الهيكل التنظيمي 

  برنامج التدريب للقيادات التنفيذية 

 .مهرات إعداد المدربين 

 .مختبر تنفيذ الحقائب التدريبية 

 التعامل مع وسائل االعالم واالعالميين 

 the authentic government leader module 

 المهارات
 

o  في المواضيع التالية:العديد من المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية في مدرب ومحاضر 

 

 القيادة. 

 .عملية التخطيط االستراتيجي 

 .ثقافة األداء 

  المال الفكري.رأس 

 مؤتمر الخدمات.  

 إدارة المشاريع. 

 .أفضل الممارسات 

 
  

 التقدير والثناءالميداليات وشهادات 
 

   مختلفةحاصل العديد من الميداليات وشهادات التقدير والثناء من جهات داخلية وخارجية. 

 

 األعمال التطوعية
 .عضو مجلس إدارة في جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي 

 .عضو مجلس إدارة في جمعية اإلمارات للرفق بالحيوان 
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