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 عبدالعزيز بن سعود القائديللمدرب السرية الذاتية 

 التدريب بوابة صناعة االجنازات الكربى

    عبدالعزيز بن سعود القائديللمدرب السيرة الذاتية 
 :معلومات شخصية : أوالً 
  : عبدالعزيز بن سعود بن عواد القائدياالسم   . 

   : هـ 1931/  11/  7تاريخ الميالد. 

   : لمملكة العربية السعودية .ا- الرياضمكان الميالد 

  سعودي: الجنسية . 

 

 : المؤهالت العلمية: ثانياً 
  هـ .1391الدبلوم العالي في التربية من جامعة طيبة فرع ينبع 

  هـ.1311ماجستير إدارة اعمال 

 هـ1314الملك سعود بالرياض من جامعة كيمياء حيوية  كلية العلوم تخصص بكالوريوس 

 

 :السيرة المهنية : ثالثاً 

 هـ  وحتى االن . 1391بينبع من جماد االولى بالهيئة الملكية  رئيس قسم بقطاع التشغيل والصيانة 

  هـ 1391حتى ربيع االخرهـ   1397من محرم  بادارة الخدمات االجتماعية بالهيئة الملكية رئيس قسم االنشطة الثقافية . 

  هـ 1397محرم  هـ حتى  1391الثقافية بادارة الخدمات االجتماعية بالهيئة الملكية  االنشطةمشرف انشطة ثقافية بقسم. 

  محافظ القسمD  م1412-1413ألندية التوستماسترز  في ينبع و المدينة المنورة. 

 هـ.1391-هـ 1311اخصائي تحاليل غذائية بقسم صحة البيئة بادارة االمالك بالهيئة الملكية 

  هـ.1311-هـ 1313بقسم صحة البيئة بادارة االمالك بالهيئة الملكية كيميائيمحلل 

  هـ1313 -هـ 1319بشركة ساجا الصيدالنية بجدة ضابط جودة نوعية . 

  هـ1319 -هـ 1314بشركة ساجا الصيدالنية بجدة انتاج كيميائي . 

 م  1333عام  نس التابع لمركز العلوم والتكنولوجيا بجدةــــفي برنامج ماد ساي مرشد تعليمي. 

  ( سنوات في حضور وتقديم الدورات التدريبية . 14خبرة تزيد على ) 

 ( 14 خبره تزيدعلى ) الصناعة الدوائية و صحة البيئةفي  سنوات . 

 

 :الدورات التدريبية الحاصل عليها : رابعاً 
  واإلبداع ومهارات التفكيروالتدريبية ومؤتمر في الجوانب اإلدارية والتربوية  عمل دورة وورشة  944حضر  أكثر من. 

 . باالضافة الى العديد من الدورات في اللغة االنجليزية والحاسب االلي 

 :التأهيل التدريبي : خامساً 
 مدرب معتمد من وزارة التربية والتعليم.  

 . مدرب معتمد من مؤسسة العنود الخيرية 

  سلمان لبناء القادة ومركز التعلم السريع بأمريكا.مدرب معتمد في الخرائط الذهنية من مركز االمير 

 .مدرب معتمد في القراءة السريعة من مركز االمير سلمان لبناء القادة ومركز التعلم السريع بأمريكا 

 .مدرب معتمد في الذاكرة القوية من مركز االمير سلمان لبناء القادة ومركز التعلم السريع بأمريكا 

 سريع من مركز االمير سلمان لبناء القادة ومركز التعلم السريع بأمريكامدرب معتمد في التعلم ال. 

 . مدرب معتمد في التخطيط الشخصي والتخطيط االستراتيجي 

 . مدرب معتمد في برنامج تريز للتفكير االبداعي 

  مدرب معتمد في برنامج القيادة االدارية العالمية االمريكيةLMI . 

  العالقات االسريةو طفولةالومدرب ومرشد معتمد لمرحلة المراهقة. 

 مركز المدربون المتحدون . مدرب معتمد من ايالف ترين و 

 .) مدرب معتمد ببرنامج عقول للرياضة الذهنية ) المستوى االول 

  الدولية للتدريب والتطوير األكاديمية مدرب معتمد منINTRAC . 

  لتنمية الشباب التابع لمؤسسة العنود الخيرية .مدرب معتمد من مركز وارف 

  مدرب معتمد في األنماط الشخصية بمفهوم الDISC .من شركة وايلي بامريكا 

  من األكاديمية الدولية للتدريب والتطوير وإعداد الحقائب التدريبيةمدرب معتمد في تحليل احتياجات التدريبINTRAC. 

 للتدريب والتطوير  مدرب معتمد في من األكاديمية الدوليةINTRAC . 

 .) ممارس معتمد في تحليل الشخصية من خالل خط اليد ) الجرافولوجي 

 . مساعد ممارس في البرمجة اللغوية العصبية من المركز الكندي 

  مدير المشاريع المحترفحضور دورة (PMP)  المعهد العالمي إلدارة المشاريعوالمعتمدة لدى (PMI) . 



 

 1 

 عبدالعزيز بن سعود القائديللمدرب السرية الذاتية 

 التدريب بوابة صناعة االجنازات الكربى

 :الدورات  واالمسيات التي اقدمها : سادساً 
 دورات التعامل مع االخرين : ورات التخطيط للحياة :د
 دورة كيف تخطط لحياتك؟ .1
 دورة صناعة االهداف . .1
 دورة إدارة الوقت . .9

 دورة كيف تختار تخصصك؟ .3

 امسية ضع بصمتك في الحياة. .2

 دورة فن تعامل رجال االمن مع الجمهور. .1

 العمل.دورة العمل الجماعي وفرق  .7

 دورة مهارات االتصال مع االخرين .  .1

 دورة كيف تبني عالقة متميزة مع االبناء ؟  .3

 دورة كيف تبني عالقة متميزة مع الطالب ؟  .14
 دورات للطالب والمعلمين :

 دورة الخريطة الذهنية. .11
 أسرار التفوق الدراسي  دورة  .11

 دورة القراءة السريعة .  .19

 دورة الذاكرة القوية . .13
 

 االلقاء والتدريب:دورات 

  . دورة التعلم السريع ) للمعلمين والمدربين ( .12
 دورة فن االلقاء والخطابة.  .11

 دورة تحديد االحتياجات التدريبية. .17

 دورة تصميم الحقائب التدريبية. .11
 

 دورات االبداع والتفكير :

 دورة التفكير االبداعي. .13
 دورة القبعات الست . .02
 دورة حل المشكالت واتخاذ القرارات.  .11

 مهارات التفكير والعصف الذهني . دورة  .11
 

  دورات التعامل مع االخرين :
 )المستوى االول(. DISCدورة فهم السلوك بمفهوم ال  .19

 )المستوى الثاني(. DISCدورة مدرب ومستشار معتمد بمفهوم ال  .13

 ؟  DISCدورة كيف تحفز االخرين بمفهوم ال  .52

 أندية التوستماسترز :دورات 

 دورة لحظات الصدق. .11
 دورة محكم مسابقات توستماسترز. .17

 دورة تأهيل اعضاء مجلس إدارة التوستماسترز . .11

 دورة برنامج القيادة للشباب ) احد برامج اندية التوستماسترز ( .13

 : بالتعاون مع جهات متنوعة دورات

 دورة قوة التطوع )أحد برامج مؤسسة العنود الخيرية(. .94
 رة ريالي ) أحد برامج سدكو للمسؤولية االجتماعية (.دو .91

 دورات مبادرة سفير )أحد برامج إنجاز السعودية (. .91
 )أحد برامج مؤسسة العنود الخيرية(.  دورة من أنا إلكتشاف الذات .99

 )أحد برامج مؤسسة العنود الخيرية(. دورة إتجاه لتحديد التخصص  .93
 :الجهات التي تعاونت معها في تقديم الدورات : سابعاً  

         

 
    

 

 
   

         

       
  

 

       

 

 

 

 :اللجان وفرق العمل والمشاركات : ثامناً 

 التدريب والتطوير:    
  هـ1397 بينبع الصناعية لعام  الرمضاني االولالمشاركة بالتنظيم واالشراف والحضور بالملتقى التدريبي . 

  هـ1397 بينبع الصناعية لعام  بملتقى تعلم مهارةالمشاركة بالتنظيم واالشراف والحضور . 

  هـ1391 بينبع الصناعية لعام  االولالمشاركة بالتنظيم واالشراف والحضور بالملتقى التدريبي . 

 هـ1392 بينبع الصناعية لعام  بملتقى الثقافة والفنونلتقى التدريبي المشاركة بالتنظيم واالشراف والحضور بالم . 

  هـ1394المشاركة بالتنظيم واالشراف والحضور بالملتقى التدريبي الثاني للتربية االسرية التابع لمركز التدريب التربوي 

 هـ.1394 التابع لمركز التدريب التربوي المشاركة بالتنظيم واالشراف والحضور بالملتقى التدريبي الثاني لتطوير الذات 

  هـ .1313المشاركة بالتنظيم واالشراف والحضور بالملتقى التدريبي االول للتربية االسرية وتطوير الذات 

 هـ .1313والذي نظمه مركز التدريب التربوي بالهيئة الملكية  يالمشاركة ببرنامج قدراتي التدريب 

 م 1414 – 1443دى لجان سامرف للمسئولية االجتماعية لعامي المشاركة بلجنة رواد المستقبل اح 

 هـ.1311ينبع البحر بمحافظة  نادي عكاظ الصيفيل التدريبيةنشطة االالمشاركة ب 
  هـ. 1394المشاركة بالتنظيم واالشراف بالملتقى الثالث لرواد المستقبل التابع لمكتب الدكتور غسان صديقي لالستشارات التعليمية 

 هـ.1394بالتنظيم واالشراف والحضور لدورة اعداد مدربين والذي نظمه مركز ازدهار بمدينة ينبع الصناعية  المشاركة 

  هـ.1313والذي نظمه مركز االبداع االداري بالمدينة المنورة المشاركة بملتقى المدينة المنورة الثالث للتدريب 
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 االنشطة الطالبية :     
  هـ.1313الثقافي الثالث لجامعات دول الخليج العربي والذي أقيم في عمان عام المشاركة في فعاليات اإلسبوع 

  هـ للجمعية الكشافة العربية المحدودة. 1314-1313المشاركة بمعسكرات الخدمة العامة لحج عامي 

  هـ.1314-1312المشاركة في الفريق المسرحي لكلية العلوم من عام 

  هـ 1314 -هـ 1313الجامعي بجامعة الملك سعود المشاركة باالنشطة الطالبية باالسكان 

  هـ.1314-1312المشاركة باألنشطة الطالبية للجان كلية العلوم من عام 

  هـ .1313المشاركة بملتقى الجمعية الكيميائية السعودية 

  هـ1313-1319المشاركة في المركز الصيفي لكلية المعلمين عامي. 
 

 :لعضويات ا: تاسعاً  

  التدريب والبحوث والدراسات االستشارية بالمدينة المنورة.عضو جمعية 

 . عضو الجمعية العربية للموارد البشرية )بشرية( فرع محافظة ينبع 

  ( 1393عضو ومؤسس ورئيس نادي المحترفون المتقدم للتوستماسترز ) هـ 

  هـ(.9218 – 9251)عضو ومؤسس ورئيس نادي ينبع الصناعية للتوستماسترز 

 هــ(.9211-9251)لشرم للتوستماسترز ونائب الرئيس لشئون العالقات العامةعضو نادي ا 

  عضو األكاديمية الدولية للتدريب والتطويرINTRAC . 

 . عضو الجمعية الكيميائية السعودية 

 .عضو بمركز التعلم السريع بأمريكا 

  .عضو لجنة الرواد ببرنامج سامرف للمسئولية االجتماعية 

  هـ1313-1312العلوم لالنشطة من عضو في لجان كلية 
 

 :االنجازات :عاشرً 
  ساعة تدريبية . 244متدرب وقدم مايزيد عن  2444درب اكثر من 

  ومهددارات  والتخطدديط الشخصددي للمعلمددين والطددالب والتعلدديم والددتعلم التدددريب ومهددارات دورة فددي  144تقددديم اكثددر مددن

 .DiSCبمفهوم ال  وفهم أنماط السلوكالتفكير 

  هـ.1394االولى على مستوى االندية بالمملكة العربية السعودية  لتوستماسترزالمركز االول في مسابقة ا علىالحصول 

 م.1419لتقييم الخطب على مستوى االندية بالسعودية   لتوستماسترزالمركز االول في مسابقة ا الحصول على 

 م1413للخطب العالمية على مستوى االندية بالسعودية  لتوستماسترزالمركز االول في مسابقة ا الحصول على 

  م1443على مستوى اندية دول الخليج واالردن في االمارات تمثيل المملكة في المسابقة العربية االولى للتوستماسترز. 

  م1414ن على مستوى اندية دول الخليج واالردفي الكويت تمثيل المملكة في المسابقة العربية الثانية للتوستماسترز. 

 هـ1311 الحصول على المركز الثالث في مسابقة الثقافية الكبرى على مستوى جامعة الملك سعود. 

 هـ1394  تأسيس نادي ينبع الصناعية للتوستماسترز 

  هـ1393  للتوستماسترز المحترفون المتقدمتأسيس نادي 

 وسائل التواصل ::  الحادي عشر

   1212151121جوال . 

 الخاص : البريد االلكتروني gaidie@hotmail.com   

 :  المدونة الشخصية www.gaidie.com   

44099040560900 
 

4409040560900 
 

gaidie@hotmail.com  
www.gaidie.com  

@aboalbraa1 
 

  المدرب عبدالعزيز القائدي
gaidie1 
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