ســيــرة ذاتــيـة C.V
المعلومـــات الشخـــصـــيــة:
 االســـم :

ماهر احمد صالح البدري

 الجـنسيـة :

يـــمــنــــي

 تـاريخ الميالد:

1986 / 6 / 1

 الحالة االجتماعية:

محـل الميالد :

اليمن – إب

متــــزوج

وسائل االتصال :
هاتف  :الكويت (  )+ 965 55990883مصر (  ) +201152767673اليمن ()+ 967777144355
 الموقع االلكترونيWebsite: www.arbboard.com www.nvedt.com :

 بريد إلكتروني:

maher.albaderi@gmail.com info@arbboard.com

E mail

أهم المـــــؤهـــــــالت العلمــــيـــة والشهادات المهنية :
حاصل على :






باكلوريوس ادارة – جامعة تورنتو  -كندا
دبلوم عالي هندسة كمبيوتر – االمارات . -
مدرب محترف معتمد من البورد العربي لالستشارات والتدريب.
دورات في اللغة اإلنجليزية في اإلمارات  -اليمن  -السعودية.
تدريب وحضور العديد من الدورات والمؤتمرات وورش العمل في التنمية البشرية  -السعودية  -اإلمارات  -اليمن -
 -مصر.

أهم األعمال والخبرات والعضويات :










مدير عام البورد العربي لالستشارات والتدريب والتنمية البشرية.
المدير االداري لشركة الرؤى الجديدة الدولية للتعليم والتدريب والتسويق االلكتروني  -جمهورية مصر العربية
المدير العام لألكاديمية الدولية للتدريب واالستشارات  -جمهورية مصر العربية
عضو االتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية
عضو المركز االستشاري إلعداد المحكمين الدوليين
عضو مشارك في العديد من الندوات ومؤسسات المجتمع المدني.
مدير الحجوزات الضيافة لخدمات الحج والعمرة  - 2013-2006االمارات
القيام بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المحلية والخارجية في كل من ( اليمن  -اإلمارات – السعودية – مصر )
منفذ للعديد من البرامج التدريبية عبر قاعات التدريب االفتراضية ( تدريب عن بعد ).

بحـــوث ومـــــؤلفــــــات:
 ال يوجد
1

الــــــــهــــوايــــــات:
 ممارسة الرياضة  -قراءة األدب والشعر  -سماع الموسيقى  -مشاهدة برامج التلفزيون الخاصة بالتنمية.

االستعداد الحــالي:






تخطيط وإنشاء وإدارة المشاريع التربوية والتعليمية ومراكز التدريب.
تقديم استشارات التدريب وكذلك التدريب في مجال التنمية البشرية.
إنشاء وإدارة المشروعات التنموية والتجارية.
.....................
....................

أهم البرامج التي قمت بتدريبها والمشاركة فيها ألكثر من  9سنوات:





إعداد المدربين (أكثر من  4دورة ) مدة الدورة الواحدة =  59ساعة
مدرب أول معتمد (أكثر من  2دورة ) مدة الدورة الواحدة =  35ساعة
مدرب مدربين (أكثر من  2دورات تدريبية ) مدة الدورة الواحدة =  125ساعة
طرق إعداد الحقائب التدريبية

وهللا الموفق
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