
 

 

 

ذاتية : السيرة ال   

مارات ل الشحي                            الجنسية  : ا   يالقيش   سلطان سالم محمد     - االسم :   

سنة   22   خبرة العمل                                         حكومية دبي      جهة   - :    العمل    

الشهادات العلمية :   - أ    

دبي   -   ؤسس معهد الريادة والتميز للتدريب والتطوير مدير وم   

 حاصل على شهادة جامعية من اكاديمية شرطة دبي   ) ليسانس حقوق (  

عجمان    خاص ال حاصل على ماجستير بالق انون    

المعهد القضائي الشارقة من  حاصل على رخصة محاماة    

ميز  مقيم معتمد من برنامج دبي لألداء الحكومي المت   

والتنمية البشرية / حكومة دبي مدرب معتمد من هيئة المعرفة    



 

 مدرب معتمد في التنمية البشرية من القيادة العامة في شرطة دبي  

 مدرب معتمد من برنامج اقدر ) تمكين ( برنامج الشيخ خليفة 

       االعتماد الدولي    مسجل لدى األمم المتحدة ومنظمة رية  البش ب معتمد من البورد الدولي لعلماء التنمية  مدر 

من البورد األمريكي  موارد بشرية  مدرب معتمد    

من البرلمان العربي لخبراء التدريب  موارد بشرية  مدرب معتمد    

البشرية / حكومة دبي مصدقة من هيئة المعرفة والتنمية  شهادة  وحاصل على  من مركز اشراق ات للتدريب  موارد بشرية  مدرب معتمد    

الريادة للتدريب واالستشارات  مركز    من موارد بشرية  مدرب معتمد    

 مدرب معتمد جمعية االمارات للتنمية االجتماعية 

لبرنامج تدريب المدربين  حدث  سخة األ الن مدرب مؤسسي معتمد    

مصدقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية / حكومة دبي تميز مؤسسي    ير خب حاصل على شهادة    
والتنمية البشرية / حكومة دبي  بشهادة مصدقة من هيئة المعرفة    معتمد مستشار مؤسسي    

 حاصل على البورد الدولي للتميز المؤسسي من كلية الدارة الدولية المتقدمة هولندا 



 

 حاصل على دبلوم االبتكار من جامعة عجمان  

ة الشارق   حاصل علي دبلوم البحث العلمي واستشراف المستقبل جامعة  

   حاصل على دبلوم االرشاد األسري جامعة الغرير 

مركز نيف ادا للتدريب    ة من الصادر هيئة المعرفة والتنمية البشرية / حكومة دبي    من مصدقة    ي حاصل على شهادة خبير الحوكمة والتطوير المؤسس 
ا واالستشارات بالتعاون مع كلية الدارة الدولية المتقدمة هولند   

ة  ، المشارك   األردن في  بتكار الدولي واستشراف المستقبل  اال   ملتقى قبة  / خارج الدولة  حوارية  بورقة عمل ورئيس الجلسة ال   عدة جهات ي  المشاركة ف 
الجلسة . رئيس    – صاللة    عمان   م 2020ون  لق ليمي للق ان ملتقى ظف ار ا ة في  لبحرين ، المشارك الق انونيين ا   ى وفي ملتق   

ي في التميز المؤسس وظيفية  ات  ومشارك المؤسسي لعدة جهات وجوائز    األداء المشاركة في تقيم    
 

اليميل     -   0507511911  – دبي / الهاتف المتحرك    / عنوان  ال 

 
SS9511011@gmail.com 


